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 مقدمه
 
 

ه در گیرندگان در سطوح ملی، محلی و مدرس : مالحظاتی برای تصمیم91گیری کووید  های آموزشی در همه ایجاد سیستم
های محلی و مدارس بخواهد  گیرندگان دیگر در سطح ملی،  دولت ها و مقامات فرهنگی و تصمیم نظر دارد که از دولت

ها و مشکالت آموزشی  و آشفتگی 0202سازی شرایط بعد از تعطیلی مدارس در سال  تا برای بهبود آموزش و عادی
آور در اروپا و آسیای مرکزی بتوانند تأثیرات  های آموزشی تاب ریزی کنند. هدف این مالحظات این است که سیستم برنامه
های احتمالی آتی ایجاد کنند.  را بر یادگیری به حداقل رسانده، آمادگی بیشتری در برابر بحران 91گیری کووید  همه

 های جامع و کیفی برای همۀ دختران و پسران در این مناطق کمک کنند. همچنین به بهبود سیستم
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 نظریزمینه 
کشور اروپا و آسیای مرکزی شد. این امر  91دبستانی در  و مراکز پیش 02باعث تعطیلی مدارس در  91گیری کووید  همه
دبستانی و مقاطع باالتر اثر گذاشت و درنهایت پس از تعطیلی مدارس، باعث بروز  میلیون کودک دورۀ پیش 8194روی 

 مشکالتی در امر آموزش شد.
های  های آموزشی و اجتماعی موجود در منطقه گذاشت. کودکان خانواده تأثیر زیادی روی نابرابری 91گیری کووید  همه

های قومی و زبانی،  کنند، کودکانی از اقلیت های فقیرانه زندگی می درآمد، فرزندانی که در مناطق روستایی با زیرساخت کم
کنند و کودکان و جوانانی که در  پنجه نرم می و ی دستکودکان معلول، مهاجر و پناهنده، کودکانی که با مشکالت قانون

های بسیاری برای شرکت در امر آموزش و  هایی زندگی می کنند که آزار می بینند، با موانع و دشواری شرایط دشوار یا خانه
پایین و  یادگیری مواجه هستند. این کودکان بیشتر از همساالن خود با پیامدهای فراوانی از جمله آموزش با کیفیت

 شوند. پیامدهای اجتماعی روبرو می
گیرندگان در سطوح محلی و ملی دارای  های پیش روی معلمان، مدیران مدرسه، مسئوالن آموزشی و تصمیم چالش

ها و جوامع، در  ها اثری بلندمدت و دائمی بر زندگی کودکان، جوانان، خانواده اهمیت است. ناتوانی در برابر این چالش
های آموزشی با  آوری سیستم دلیل، بهبود تاب همین ای از شرایط اجتماعی و اقتصادی خواهد گذاشت. به هسطوح گسترد
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تواند به یک اولویت برای  کنند، می ریزی هدفمند برای آموزش کیفی و جامع کودکانی که در حاشیه زندگی می برنامه
 وزشی و مدارس بدل شود.رو و اصل مهم تقویت و ارتقای سیستم آم ِهای پیش ها و سال ماه

 هدف
پذیرترند، به تمام کودکان متعهدند  هایی که انعطاف های آموزشی است. سیستم آوری سیستم هدف این سند، بهبود تاب

های بالقوه آماده کنند. هدف  ها و تجهیزات بهتر، آنها را در برابر بحران که از طریق ابزارها و امکانات یادگیری و تکنولوژی
های قالب کاری چند سازمانی را برای بازگشایی مدارس عملی کند  این است که توصیه 91گیری کووید  ر همهاین سند د

(. همچنین درصدد است که به حفظ و ارتقای کیفّیت آموزشی، آموزش و یادگیری جامع برای 0202یونسکو و دیگران؛ )
کند. این سند بیشتر روی کودکانی متمرکز است که در گیری و بهبود پس از آن کمک  همۀ کودکان و جوانان در دورۀ همه

 گیرند.  حاشیه قرار می

های محلی،  این مالحظات، قالب کلی و مالحظات موضوعی را در اختیار مدیران مدارس، مسئوالن آموزش در حوزه
های خود و  گیری یمریزی برای تصم دهد تا آنها را از برنامه آموزش و پرورش مناطق و وزارت آموزش و پرورش قرار می

 گذاری مطلع کند. فرایندهای سیاست
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ای را که در دسترسی به   های عمده امید است که این مالحظات بتواند جامعۀ آموزشی را تشویق کند تا نابرابری
های مختلف سنی در دوران  آموزان در گروه های آموزشی مهمی را که برای همۀ دانش خدمات آموزشی کیفی و پراکندگی

 گیری و پس از آن وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد. ههم
های خاص به کار ببرند؛  ها یا استراتژی گوید که چگونه فعالیت این سند به مدیران مدارس و مسئوالن آموزش نمی

ای از سؤاالت پاسخ داده شود تا تضمین کند که همۀ کودکان و جوانان در  بلکه بیشتر هدف آن است که به مجموعه
زش کیفی و جامع شرکت کنند و قادر به یادگیری باشند و بتواند آنها را در برابر مشکالتی که در این خصوص دارند و آمو

رو شدن با مشکالت بهزیستی شود، حمایت کند.  ممکن است باعث ممانعت از مشارکت آنها در امر آموزش و روبه
های مدارس و معلمان و مسئوالن آموزشی را  یتهای آموزشی و ظرف آوری، سیستم همچنین در مرحلۀ بعدی تاب

 تقویت کرده تا بتوانند در زمان بحران، خدمات آموزشی کیفی و جامعی در اختیار همۀ کودکان قرار دهند.
هایی  ریزی و مرور و فراهم آوردن استراتژی های آموزشی نیازمند تحلیل و برنامه اهداف اصلی این سند، ایجاد سیستم

 مهم و مرتبط است:در چهار حوزۀ 
  دو: یادگیری کیفی و جامع            یک: دسترسی به توزیع آموزش 
 )چهار: مدارس ایمن    سه:بهزیستی )سالمت روحی و حمایت روانی اجتماعی 
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: مالحظاتی برای تصمیم گیری در سطوح ملی، محلی 91گیری کووید  آور در دورۀ همه های آموزشی تاب ایجاد سیستم
های مستمر یونیسف را تکمیل کرده تا بتواند رشد و آموزش همۀ کودکان را تضمین کند. این مالحظات  الشو مدرسه، ت

آمده از مدرسه و  برگرفته از کار مستمر یونیسف در گذشته، در منطقه، در خصوص آموزش جامع و کیفی کودکان بیرون
 کلی آموزشی در سطح سیستمی است.ریزی سیاستگذاری  پیشگیری از اخراج و مردودی شاگردان و برنامه

 ساختار این راهنما
 خوانند: خوانندگان پس از این مقدمه اطالعات زیر را می

 ریزی در زمان نبوِد قطعیت بخش اول: مالحظاتی برای برنامه 
 بخش دوم: مالحظاتی برای تضمین دسترسی به آموزش، برای همۀ کودکان و نوجوانان 
 آموزش جامع و کیفی برای همۀ کودکان و نوجوانان بخش سوم: مالحظاتی برای تضمین 
 بخش چهارم: مالحظاتی برای تضمین بهزیستی همۀ کودکان، نوجوانان، معلمان و والدین 
 بخش پنجم: مالحظاتی برای مدارس ایمن برای کودکان و نوجوانان 
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 چگونه از راهنما استفاده کنید؟
 کند. چهار بخش دیگر شامل موارد زیر است: طرح میریزی را م بخش یک، مالحظات عمومی درخصوص برنامه

 هایی برای آموزش بهتر ای از خطرات اصلی و فرصت خالصه و چکیده 
 ریزی های کلیدی برای برنامه اولویت 
 رو را بررسی و آموزش  ِهای کلیدی پیش گیرندگان که بتوانند چالش ها برای کمک به تصمیم ای از پرسش مجموعه

 ی همۀ کودکان تضمین کنند.کیفی و جامع را برا
 تواند در سطوح مختلفی مورد بررسی قرار گیرد: سؤاالت می

 مدارس 
 مقامات محلی و بومی 
 مسئوالن آموزش و پرورش نواحی 
 نفعان ملی و مرتبط  های آموزش و پرورش ملی و دیگر ذی گیرندگان ملی: وزارت آموزش و پرورش، سازمان تصمیم

 ها آموزشی و سایر بخش
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 شده را پاسخ دهند. دهد که همۀ سطوح باید بتوانند سؤال مطرح نشان می(       )عالمت 
 

؛  های مختلف به موقع بررسی شود. سؤاالتی که نیازمند رسیدگی در کوتاه مدت هستند با  تواند در بخش سؤاالت می
مشخص    دارند با عالمت و آنهایی که به زمان بیشتری احتیاج آنهایی که نیازمند زمان متوسط هستند با 

 شوند. می
 راهنما:
 شود. را شامل می 0202مدت از اکنون تا اواسط  کوتاه 
 است. 0209تا سپتامبر  0202مدت به معنای اواسط اکتبر  میان 
 است. 0200 – 0209مدت به معنای سال تحصیلی  بلند 

 شود، آمده است. ن سند استفاده میها و کدهای رنگی که در طول ای ای از عالئم و نشانه در ادامه، خالصه
       

 بلندمدت
 

 مدت کوتاه مدت میان
 

مسئوالن آموزش  سطح ملی
 و پرورش

مقامات 
 محلی

 مدارس
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 اصطالحات
 «رسمی و رسمی در تمام سطوح آموزشی  -به عنوان یک اصطالح گسترده، برای انواع مؤسسات آموزشی « مدرسه

 شود. حرفه ای و مراکز آموزشی غیررسمی نیز می -و شامل همۀ مؤسسات مرتبط از جمله فنی گیرد  مورد استفاده قرار می
اند، برخی از کودکان در مؤسسات خاصی مانند  درحالی که بیشتر مؤسسات آموزشی به وزارت آموزش وابسته

های  ها و آسایشگاه شدۀ آموزشی و بیمارستان های نوجوانان، مؤسسات تعطیل مؤسسات مراقبتی مسکونی، ندامتگاه
ها(، وزارت  های دیگری مانند وزارت بهداشت، امور اجتماعی )کودکستان خانه مسلولین که ممکن است به وزارت

 بینند. دادگستری یا امور داخلی وصل باشند، آموزش می
را به  طورکامل جزئیات بازگشایی هر مؤسسه مالحظات تا حدودی مربوط به انواع مؤسسات آموزشی است؛ اما به

 کند. استثنای مدارس معمولی بازگو نمی
 «آموزان و معلمان را فراهم  کند که امکان فضاهای فیزیکی برای دانش به مدارسی اشاره می« بازگشایی مدارس
 کند. می
 «کند که از نظر اجتماعی و آموزشی محروم هستند. در اروپا و آسیای  به کودکانی اشاره می« کودکان در حاشیه
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های دیگر هستند. کودکان  های زبانی یا قومیت ی، این کودکان بیشتر کودکان کولی یا کودکان متعلق به اقلیتمرکز 
کنند،  پنجه نرم می و معلول، مهاجر و پناهنده و کودکانی که جا و مکانی ندارند، کودکانی که با مشکالت قانونی دست

کنند، کودکان  پذیر، کودکانی که در خیابان کار و یا زندگی می سیبهای آ های بدکارکرد و یا خانواده کودکانی از خانواده
خطر که به  کنند از جمله دختران درمعرض اخراجی از مدرسه و یا کودکان دیگری که در شرایط دشوار زندگی می

ه از خواهران و دهند، دختران باردار و پدران و مادران جوان، دختران و پسرانی ک های زودهنگام یا اجباری تن می ازدواج
شوند. کودکان  های مبتنی بر جنسیت می کنند و کسانی که قربانی خشونت برادران و والدین بیمار خود پرستاری می

 توانند دختر یا پسر باشند. درحاشیه می
 91نشینی است که با ابعاد دیگر محرومیت ارتباط دارد. بحران کویید  است که جنسیت مقولۀ مهمی در حاشیه  بدیهی

طور نامتناسبی روی زنان و دختران  محور شود که به افزایش خانگی و خشونت جنسیت تواند منجر به خشونت روبه می
 گذارد. اثر می

کنند و  ای را منعکس می های چندگانه ها، والدین و جوامع، واقعیت دهد که خانواده همچنین این سند تشخیص می
کنند یا والدین جوانی  هایی که پدر یا مادر مجرد آن را اداره می . خانوادهدهند های متجانس و همگنی را شکل نمی گروه

های مناسبی نیازمند شوند. مشارکت با والدین، نیازمند  خصوص به حمایت که نیازهای خاص دارند، ممکن است دراین
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 های متفاوتی برای مادران و پدران است. انتخاب استراتژی
شده در طول آموزش از راه دور در واکنش به یک  های ارائه شود که رشته عقیده می آموزش از راه دور فوری شامل این

ریزی شده است و به تغییری ناگهانی و اغلب شتابزده از آموزش  بحران، با هدف آموزش از راه دور، طراحی و یا برنامه
تمایز بین یادگیری آنالین با تأکید بر  های مجازی و یا از راه دور اشاره دارد. بسیاری خواهان کالس به کالس  بر مبتنی

ریزی و طراحی شده  سازد که آموزش آنالین برنامه پداگوژی آموزش هستند و یادگیری از راه دور این حقیقت را آشکار می
 که آموزش از راه دور بیشتر نیازمند استفاده از تکنولوژی برای انجام امور محوله و یا آموزش کالسی است. است؛ درحالی

 «شود که نیازی به تماس  آموزان و شاگردان تعریف می به عنوان آموزشی برای دانش« یادگیری از راه دور
های جمعی انجام شود، شامل یادگیری از طریق  چهره  با معلم در کالس ندارد. آموزش از راه دور وقتی از راه رسانه به چهره

 های آنالین است. مههای رادیو و تلویزیون و برنا منابع خانگی، برنامه
 «تواند بخشی  شود. این نوع آموزش می معموالً نوعی آموزش است که از طریق اینترنت انجام می« یادگیری آنالین

گیرد )یادگیری  های آموزشی از راه دور شود و بیشتر برای تکمیل آموزش مبتنی بر کالس درس انجام می از برنامه
صورت آنالین در خانه یا در کالس درس و با همساالن خود یاد بگیرند. یادگیری  هتوانند ب آموزان می ترکیبی(. دانش
شود  محور و ابزارهای تکنولوژی آموزشی ترکیب می کند که اغلب با تکنولوژی اینترنت هایی استفاده می آنالین از فرمت
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 صورت آفالین هم استفاده شود. تواند به که می
 «آموزان با  های آموزشی فنی و تعامل دانش چندگانه از جمله آموزش فردی، اپلیکیشناز ابزارهای « یادگیری ترکیبی

های  های آموزشی فنی و یادگیری آنالین برخی از استراتژی مورد، اپلیکیشن کند. دراین آموزش آنالین استفاده می
تواند شامل  زش ترکیبی میکنند. آمو آموزان را در رسیدن به اهداف آموزشی خود حمایت می آموزشی هستند که دانش
 آموزش از راه دور هم باشد.

 « شامل هر نوع حمایتی است که با هدف حمایت، حفاظت یا بهبود بهزیستی «روانی -حمایت روحی و اجتماعی ،
 اجتماعی و یا جلوگیری و درمان مشکالت بهداشت روانی صورت گیرد. -روانی 
 «کند.) او ای  کردن و مدیریت افکار و عواطف و رفتار فرد اشاره می منظم  به توانایی« عاطفی -های اجتماعی  مهارت

گذاری  سازد تا احساسات خود را درک، مدیریت و هدف ها، کودکان و افراد بزرگسال را قادر می (. این مهارت 0294سی دی؛ 
 -های اجتماعی  بگیرند. مهارتای  کرده، با دیگران همدردی نشان داده، روابط مثبت برقرار کنند و تصمیمات مسئوالنه

های  ، مهارت«دی سی اوای»شود.  گذاری می های مختلف، به اشکال مختلف و متفاوتی برچسب عاطفی توسط سازمان
کند: انجام کار، مدیریت عواطف، همکاری، روشنفکری، مشارکت  محور بزرگ سازماندهی می 5عاطفی را حول  -اجتماعی 

ای شامل خودشکوفایی، تفکر نقادانه، استقالل رأی، تعمق در مورد خود و شناخت  ندگانههای چ با دیگران و نیز مهارت
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 (.0294دی؛  سی   دقیق و علمی )او ای
کنند.  یم دایربط پ یبه خود آگاه یو عاطف یاجتماع ک؛یآکادم یمشارکت یر یادگیبه منظور  یعاطف یاجتماع یمهارتها

استرس, نظم  تیریمد) شتنیو کنترل خو تیری(؛ مدییوت و خود شکوفانقاط ق صیعواطف؛ تشخ ییمثال شناسا یبرا)
و احترام نسبت  ی) همدردیاجتماع ی( , خود آگاه یسازمان یاهدف و مهارته نییدادن به خود, تع زهیدادن به خود, انگ

 لیشکالت, تحلم ییمثال شناسا یبرامسئوالنه ) یر یگ می, تصمیمثال ارتباطات و کارگروه یبرا(, روابط )گرانیبه د
 (یابیها, حل مسائل, ارز تیموقع

بهبود در این سند مورد استفاده است تا بازگشت به یک وضعیت عادی را نشان دهد. بهبود یادگیری شامل مراحل و 
کند و به  بررسی می 91گیری کووید  دلیل تعطیلی مدارس در دوره همه های یادگیری را به شود که کاستی مداخالتی می

 شناختیم اشاره دارد. به شرایط زندگی قبل از کرونا و یا زندگی که همۀ ما میبازگشت 
 «های عقیدتی و مدیران اشاره دارد  های سنتی و محلی، جوامع محلی، دولت و گروه به کار با گروه« مشارکت جوامع

اثرگذار است. مشارکت  دهد تا مواردی را بررسی کند که روی زندگی آنها های جمعی یا گروهی را گسترش می و نقش
های محلی  های بومی و ظرفیت های اجتماعی را قدرتمند ساخته، روی توانمندی های اجتماعی و شبکه اجتماعی، گروه

 بخشد. کند. همچنین مشارکت محلی و مالکیت و سازگاری و ارتباط را بهبود می تأکید می



 
 
 

 ریزی مالحظاتی برای برنامه
 
 

ریزی آموزشی در زمانی بسیار نامطمئن مواجه هستند. بعد از  هایی برای برنامه مدارس با چالشها و  خانه دولت، وزارت
ها را بر  تدریج محدودیت کم و به ها و مشکالت آموزشی به دلیل تعطیلی مدارس و قرنطینه، کشورها کم آشفتگی

کنند. بسیاری از کشورها  را رعایت می خصوص فاصلۀ اجتماعی و فیزیکی که مقیاس کلیدی مراقبتی، به دارند؛ درحالی می
باز نکنند. اگرچه ویروس همچنان دنیا را  0202اند که مدارس را قبل از پاییز  در اروپا و آسیای مرکزی تصمیم گرفته

شوند که به یک دورۀ نرمال جدید عادت کنند.  اند، جوامع آماده می ها در حال آزمایش نوردد و هنوز واکسن درمی
موزش نسبت به قبل بسیار متفاوت شده است، برخی از کشورها برای سناریوهای مختلفی برای سال که آ درحالی

شوند و بعضی دیگر همچنان آموزش از راه دور را  کنند. بعضی از مدارس بازگشایی می ریزی می تحصیلی جدید برنامه
 کنند. انتخاب می



96   91گیری کووید  آور در زمان همه های آموزشی تاب ساخت سیستم   
 

وقت  گذاری اجتماعی، تمام را به دلیل قوانین فاصله توانند شاگردان شوند که نمی مدارس در حالی بازگشایی می
های آموزشی  شوند. فعالیت ها به صورت شیفتی در مدرسه حاضر می شود و معلم های مدارس اصالح می بپذیرند. تقویم

ر هفته کند. برخی از شاگردان چند ساعت و یا چند روز د های زمانی کاهش یافته در مدارس را می از راه دور جبران برنامه
بینند. این در حالی است که دیگران ممکن است فقط از  برند و باقی هفته را از راه دور آموزش می را در مدرسه به سر می

چهره ببینند و براساس سن و سطح آموزش و  به آموزان، آموزش چهره راه دور درس بخوانند. احتمال دارد برخی از دانش
گی و اجتماعی خود آموزش ببینند. برای مثال فرزندان تیم درمان مانند پرستاران و نیازهای یادگیری و یا شرایط خانواد

پزشکان و یا کودکان محروم و یا درحاشیه ممکن است برای آموزش در مدرسه، نسبت به سایر شاگردان اولویت داشته 
 باشند.

های آتی  تواند در سال های آموزشی می ها و کاستی ریزی در یک محیط کار کمی نیست و با بسیاری از ناشناخته برنامه
کردِن  ها شود. دنبال روی شاگردان اثرگذار باشد و باعث استرس و اضطراب در میان کادر آموزشی، کودکان و خانواده

 های آموزشی است. آوری سیستم شرطی برای بهبود تاب تر از هر چیزی و پیش گیری مهم اصول تصمیم
آمده است که  91گیری کووید  آور در دورۀ همه های آموزشی تاب ریزی و ایجاد سیستم در ادامه مالحظاتی برای برنامه

 کند همۀ کودکان آموزش جامع و کیفی دریافت کنند. تضمین می
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 شوند. آموزان می مخاطب قرار دادن کسانی که باعث اخراج و محرومیت دانش
هایی با درآمد کم، بیکاری،  هایی مانند خانواده محرک های محرومیت اجتماعی را چند برابر کرده است. گیری، محرک همه

 ونقل و...( و آموزش. گر؛ حمل های حمایت های محلی )محله بیماری، سرمایۀ اجتماعی، مسکن، شبکه
 کنند: سطح کار می 8طور عمده تحت تأثیر عواملی هستند که در  دستاوردهای آموزشی به

 ویایی کودک و خانواده: جنسیت، قومیت، بهداشت، پ 
 ها، حمایت، دلسوزی مدرسه: منابع، عملکردهای آموزشی، یادگیری، دستورالعمل 
  جامعه، مشارکت مقامات محلی و جامعۀ محلی -اجتماع: روابط مدرسه 
 ها، جنسیت و هنجارهای اجتماعی گذاری ها، سرمایه سطح ملی: سیاستگذاری 

 8عنوان یک اولویت، در تمام  های محرومیت به حرککردن آموزش بهتر به این معنی است که رسیدگی به م فراهم
تنها در مورد سهمیه اضافی برای کودکان درحاشیه  کردن آموزش بهتر نه صورت همزمان مد نظر قرار بگیرد. فراهم سطح به

ه های ملی و محلی بتواند از تغییر  و تحول مدارس با تأکید بر دو جنب است، بلکه در مورد تضمین آن است که تالش
 حیاتی حمایت کند:
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 گوی نیازهای خاص هر کودک  تر و فرایندهای آموزشی که پاسخ تر و منعطف تغییر پداگوژیک با رشد برنامۀ جامع
 است.

 نگر،  که رسیدگی و مراقبت و احترام و حمایت کل طوری های مدرسه، ساختارها و مؤسسات؛ به تغییر دستورالعمل
 ها و مدارس باشد. هدف اصلی مأموریت

 عدم اطمینانریزی در زمان  برنامه
مدت خود وفادار بمانند. تمام  توانند به مأموریت و پنداره و هدف طوالنی نفعان آموزشی با توجه به این هدف می ذی

توانند حقوق آموزش خود را تحقق بخشند و نیروهای بالقوه خود را به فعل درآورند. سیاستگذاران  کودکان نیز می
های سالمت ملی و مقیاس های حمایتی کنترل  های سیاسی را در مقیاس گیری نتوانند تصمیمآموزشی ممکن است 

آموزان،  های حمایتی دانش دانند و در حوزۀ کنترل آنهاست، تمرکز کنند؛ برای مثال، شیوه توانند روی آنچه می کنند، اما می
 روی کار آموزشی.کیفیت یادگیری و توزیع خدمات آموزشی جامع و مراقبتی و بهزیستی نی

های آنها  قراردادن شرایط زندگی کودکان و خانواده نفعان آموزشی همۀ ابزارها را برای مدیریت و یا مخاطب اگرچه ذی
ای مورد حمایت قرار  گونه ندارند، اما از این قدرت برخوردارند که هر کودک در مدرسه مورد احترام و استقبال قرار گرفته، به
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 های مدرسه شرکت کند و در محیطی مناسب آموزش ببیند.  گیرد که در فعالیت
آوردن آموزش بهتر نیازمند دیدگاهی است که جامعه نیز در آن سهیم باشد. درحالی که مشارکت گستردۀ  فراهم

ریزی برای شکل دادن مداخالت حیاتی است و موافقت دیگران را نیز در  نفعان در تمام سطوح و مراحل چرخۀ برنامه ذی
های  آوردن فعالیت کند. توانمندسازی جوامع محلی برای انتخاب در مورد دانش و فراهم ن نبود قطعیت جلب میزما

ها نقش مهمی در پاسخگویی  شدن دانش و فعالیت خالقانه و مبتکرانه در مدرسه و رسیدگی به تبادالت محلی و سهیم
گیری  آتی حیاتی است. بنابراین بستگی به جریان همه ماه 08ریزی سناریو برای  به جوامع محلی مختلف دارد. برنامه

گیری  طور منظم در جریان همه ها به موقع و سریع، بسیج منابع انسانی و ویرایش طرح ریزی به دلیل برنامه همین دارد. به
طوری  ده است؛ بهکنن ریزی سناریوهای مشارکت نیازمند برنامه 0209ریزی برای امتحانات  کلید کار است. برای مثال، برنامه

رود. در اوقات و زمانی که نبود  آموزان بدانند در شروع سال تحصیلی جدید چه انتظاری از آنها می که معلمان و دانش
 نفعان و کاربران از اهمیت زیادی برخوردار است. ها توسط ذی ها و استراتژی قطعیت حاکم است، تضمین برنامه

های مناسب برای مشارکت اجتماعی و ارتباطات روشن و واضح و  تضمین فرصتریزی،  ارتباطات شفاف درخالل برنامه
ها درخصوص آمادگی مدارس برای استقبال و خوشامدگویی به  بخشیدن به خانواده مرتب، نقشی حیاتی برای اطمینان

نها خوب شود و برای مواجه با آ های نیروهای کاری خوب درک می کند که چالش کودکان دارد. همچنین تضمین می
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 کند. آموزان حمایت می شود که از یادگیری دانش نحوی انجام می های مدرسه به شوند و فعالیت حمایت می
آموزان، معلمان، والدین و  های پیشنهادی و کاربرد آنها توسط دانش تضمین مدیریت مستمر از جمله آنکه مقیاس

سازد که  کند و آنها را قادر می گذاران خلق می و سیاست شود، بازخوردهایی بین کاربران جامعۀ آموزشی چگونه درک می
 داران بدهند. های سهام های مناسبی در مورد نگرانی مسائل را سروسامان دهند و پیام
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 ریزی در زمان نبود قطعیت شکل یک: اصول برنامه

ریزی در  برنامه
زمان نبود 

 قطعیت

تمرکز روی آنچه 
تحت کنترل 

 شماست

تمرکز روی 
پنداره و اهداف 

 بلندمدت

مشارکت فعال  
و گسترده 
 ذینفعان

رسیدگی به 
های  درخواست
 محلی

 
ارتباط سریع و 

 منظم

ریزی سریع و  برنامه
 ریزی سناریو برنامه
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 استفاده از فرصت برای ایجاد شرایط بهتر آموزشی
های موجود دامن زده، باعث  شدت توزیع آموزشی را با مشکل مواجه کرده و به نابرابری ا بهگیری کرون که همه درحالی

های  معنای شیوه ساختن پداگوژی و آموزش و تغییر اصول مدرسه شده است. این به هایی برای متحول ایجاد فرصت
ی تازه برای افزایش سطح کلی ها ها و نقش های تازۀ ارتباط با کودکان و خانواده جدید آموزشی و یادگیری، راه

 آموزان است. های بهزیستی دانش مراقبت
گیری در سطوح مدرسه، محلی و ملی  های خالقانه آموزشی به پاندمی و همه کشورها دستاوردهای زیادی از واکنش

ی کمک و ریزی آموزش تواند به برنامه های ارزشمندی آموخته شده که می اند. تجربیات ارزشمندی خلق و درس داشته
دهی و  های پیش رو اصالح کند. این فرصتی است که نباید از دست برود زیرا فرایندهای گزارش فرایندهایی را برای سال

بخشد و آنچه  کند. سپس این فرایندها را برای چگونگی کارآیی آنها ارزیابی کرده و بهبود می مداخلۀ مستند را تشویق می
 کند.مفید است، حفظ می
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 ریزی برای سطوح مدرسه، محلی، ملی گام برنامه 8و: شکل د

یت از لحاظ دسترسی، یادگیری، تحلیل موقع
 بهزیستی و امنیت برای کودکان )همۀ

 شده بندی های تقسیم داده ،کودکان           
 از لحاظ جنسیت، قومیت، درآمد،                

 (معلولیت و محل       

ها براساس قدرت و توان  ریزی فعالیت برنامه
های آموزشی و  فعلی، بهبود نابرابری

 در اولویت و مدارس باهای  گروه
 بیشترین نیازها 

 
 

 ها. حفظ و  کاربرد فعالیت
 مستندکردن فرایندها و نتایج

 
 

مدیریت و ارزیابی برای بهبود و 
 حفظ آنچه مفید است.

 برنامه              سنجش
 
 

 اقدام               مرور





 
 
 

 : دسترسی1حوزۀ شمارۀ 
 دسترسی همۀ کودکان و جوانان اطمینان ازمالحظاتی برای 

 
 

ها و  ها و مردودی های ثبت ارزیابی اخراجی شود و شامل تمام جنبه در این بخش، دسترسی به شکل وسیعی درک می
عناصری که برای یادگیری خاص هستند، در  بازگشت و شرکت در امر آموزش است.های حمایتی کودکان برای  مقیاس

 گنجانده شده است: یادگیری 0حوزۀ شمارۀ 
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 تهدید اصلی
 اند یا به سطح دوم آموزش منتقل  نام نکرده افزایش تعداد کودکان اخراجی: کودکانی که در کالس اول ثبت

اند یا تحت پوشش آموزش رسمی  نی که از مدرسه اخراج شدههای باالتر، کودکا اند؛ مخصوصا در کالس نشده
 قرار ندارند.

  خطرات خاص پسران و دختران اخراجی: کودکان و ازدواج  زودرس، دسترسی ایمن به اصول بهداشت، مشارکت
 در درآمد خانواده، تبعیض در بازار شغل

 رسه بفرستند، افزایش کودکان کارها کودکان خود را به مد شود که خانواده های آموزشی مانع می هزینه 
  ترس والدین و جامعه و امتناع از فرستادن کودکان به مدرسه 
 شود. های دیجیتال مانع شرکت کودکاِن درحاشیه در آموزش راه دور یا یادگیری ترکیبی می شکاف 
 های یادگیری مدیریت ضعیف حضور کودکان در آموزش، مدیریت ضعیف مشارکت در فرصت 
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 آوردن آموزش بهتر و کیفی اصلی برای فراهمهای  فرصت
  تقویت شناسایی کودکان اخراجی و خطر مردودی 
 آموزان در طول  های ردیابی دانش اس( برای شناسایی کودکان اخراجی، استفاده از سیستم آی   ام  بهبود )ای

های معنادار )از  دادههای رسمی یا غیررسمی و امکان تقسیم  های آموزشی و یا سیستم تغییرات مدرسه، چرخه
 جمله کودکان مهاجر، پناهنده و معلول(

 توانایی انتقال کودکان از مؤسسات مسکونی مراقبتی به مدارس منظم 
 شدن شاگردان در مدارس و جوامع محلی تقویت مداخالت جلوگیری و پیشگیری از اخراج 
 خطر مردودی رضتقویت فرایندهای مدیریتی در سطح مدرسه و محلی برای دانشجویان درمع 
  مدرسه و پیشگیری از دخالت والدین در آموزش -تقویت ارتباط خانه 
 کردن موانع مالی، مدیریتی و... و مشارکت در آموزش برطرف 
 بخشی  های بین های افقی و عمودی از جمله هماهنگی تقویت هماهنگی 



18   91گیری کووید  آور در زمان همه های آموزشی تاب ساخت سیستم   
 

 ها ریزی اولویت برنامه
 یبند زمان ریزی های کلیدی برنامه چکیدۀ اولویت

 نام نشدن و مردودی آموزان در خطر ثبت .شناسایی دانش
 بندی های بازگشت به مدرسه و مرحله .تصمیم برای برگشت سیاست

 بندی دیجیتال .مخاطب قراردادن تقسیم
 : یادگیری(0)اطالعات بیشتر در زیر حوزۀ شمارۀ 

 ها برای حمایت از بازگشت به مدرسه  .مشارکت با والدین و خانواده
 های آموزشی یت از انتقال بین چرخه.حما

 های مدرسه برای سهیم شدن فرایندها .تنظیم شبکه
 های آموزشی .سنجش تأثیر بحران درخصوص بودجه

و تخصیص بودجه برای مدارس، مناطق و  0202های اضافی برای سال تحصیلی  .تأمین بودجه
 آموزان دانش

 مدت کوتاه

 مدت یانم آموزان و والدین دانشهای بازگشت به مدرسه برای  .استراتژی
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 عاطفی -.مداخالت جلوگیری از مردودی: حمایت از دسترسی، یادگیری و بهزیستی اجتماعی 
 .مشارکت مستمر والدین و خانواده

 های آموزش مهارت و دادن فرصت دوباره به آنها .ارتباط جوانان اخراجی با برنامه
 های ردیابی و پیگیری اس( و سیستم آی ام .بهبود )ای

  یمل ییراهنما نهیمدرسه در زم یکاربرد تیریمد
 مدرسه یبرنامه ها تیریمد

 بهبود سالمت مدارس یبودجه مدارس برا صیتخص
 مناسب یتهاینظر گرفتن فعال در

 بلند مدت
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 مالحظاتی برای تضمین دسترسی به آموزش برای همۀ کودکان و نوجوانان
LT 
 

MT 
 

ST 
 

N 
 

DEA 
 

La 
 

S 
 

  مهمسؤاالتی 

 آموزان در خطر اخراج شناسایی کودکان اخراجی و دانش       
 ها ضیهفر       

       

های موجود برای شناسایی کودکانی که در معرض خطر اخراج هستند )از  چگونه سیستم
تواند مرور  های اخطار برای مردودی یا هر سیستم جایگزین( می اس و سیستم ام آی طریق ای

ن نشد نام و تقویت شود تا مدارس و مقامات محلی بتوانند همۀ کودکانی را که در خطر ثبت
رود یا کودکانی که در  هستند یا کودکانی که پس از بازگشایی مدارس احتمال اخراج آنها می

 کنند  شناسایی کنند؟ های راه دور یا یادگیری آنالین شرکت نمی آموزش

       

ای از  شود تا طیف گسترده هایی گنجانده می های جدیدی در چنین سیستم چه شاخص
نکردن در یادگیری از راه دور و یا   ش دهند؛ از جمله مشارکتهای اخراجی را پوش شاخص

عاطفی  -اس، خطرات حمایتی و خطرات کلی اجتماعی  اس  پی اچ یادگیری ترکیبی، خطرات ام
 91دلیل بحران کووید  به
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های بسیج  های آموزشی با توجه به سالمتی و خدمات اجتماعی و داده چگونه  داده
نهاد برای تضمین آنکه تمام کودکان اخراجی از جمله کودکان  های مردم و سازمان ها خانواده

 شود؟  بندی می شوند تقسیم مهاجر، پناهنده و معلول  شناسایی می

       
توان قبل از شروع سال  آموزان بین دو سطح آموزشی را می چگونه نقل و انتقال دانش

 تحصیلی جدید مدیریت و پیگیری کرد؟

       
توان جمع آوری کرد و گزارش داد؟  این کار طی چند مرحله در  چگونه غیبت از مدرسه را می

 گیرد؟ های آموزش ترکیبی صورت می جریان آموزش از راه دور و دوره

       
های آموزش از راه دور و یادگیری ترکیبی  آموزان را طی دوره چگونه مدرسه مشارکت دانش

 کند؟ )مالحظات یادگیری را نیز ببینید(. میمدیریت 

       

نهاد مرتبط همکاری و مشارکت  های مردم آموزان و سازمان مدارس چگونه با والدین و دانش
های مجازی و  ها، تکالیف، کارنامه کنند و این کار را از طریق پروژه آموزان را ردیابی می دانش

 دهند؟ های درس یا از راه دور انجام می مان در کالسفرد یا گروهی با معل مشارکت فردبه

       

های  شود تا پروفایل بندی می های فوق چگونه در سطوح مدرسه، محلی و ملی تقسیم داده
های مرتبط به جنسیت، معلولین و  ویژه پروفایل آموزان درخطر را شناسایی کنند؟ )به دانش

آموزانی که در مناطق دورافتاده  و همینطور دانش بودن سن و خطرات مرتبط با در حاشیه
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 کنند(. زندگی می
شدن مشخص  های مناطق و جوامع محلی و مدارس را برای جلوگیری از اخراج چگونه اولویت

 کنند؟ می

       
ها  چگونه به کودکان اخراجی  در سطح ملی و محلی و مداخالت پاسخ و سیاستگذاری

 شود؟ رسانی می اطالع

       

تواند  ها می ها و تقسیم داده های داده های خوب در زمینۀ استفاده از سیستم چگونه فعالیت
رسانی سیاستگذاری در سطح مدرسه، ملی و محلی درخصوص  آوری شود و برای آگاهی جمع

آموزان طی تغییرات در سطح  شناسایی کودکان مردودی و درخطر مردودی، ردیابی دانش
 رسانی شود؟ اطالع آموزشی

 ها شناسایی پروتکل       

       آموزان وجوانان مردودی است؟ چه کسی مسئول شناسایی دانش 

       
شود تا تضمین کند که همۀ کودکانی که تا سپتامبر به سن مدرسه  هایی تنظیم می چه پروتکل

 شوند؟ ل مینام در کالس او اند، شناسایی و موفق به ثبت رسیده

ویژه کودکانی که در  پذیر، به هایی برای کودکان مخصوصاً کودکان آسیب چه پروتکل       
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های  ها و آسایشگاه ها و بیمارستان ها و مراکز غیررسمی آموزشی و ندامتگاه آسایشگاه
 شود؟ کنند، در نظر گرفته می مسلولین تحصیل می

 مدیریت مورد )سوژه(       

       

شود که بتواند به کودکانی دسترسی پیدا کند که به مدرسه  چه کسی )فرد یا تیم( داوطلب می
های آنان چه  اند؟چه کسانی در معرض خطر مردودی هستند؟ نقش و مسئولیت برنگشته

 خواهد بود؟

       

یت آموزان اخراجی از کالس و یا در معرض خطر مردودی چطور مدیر موارد مردودی و دانش
نام و نگهداری  ای برای ثبت هایی مورد استفاده خواهد بود؟ چه برنامه شود؟ چه پروتکل می

 آنان در مدرسه در نظر گرفته شده است؟

       

های موجود ارجاعی بین خدمات آموزشی، سالمتی، اجتماعی و حمایتی  چگونه مکانیسم
درخصوص خطرات مردودی  توجه  91 مرور و برای پاسخگویی بهتر به تأثیر بحران کووید

 شود؟ می

       
ویژه کودکانی که قبالً در مراکز مراقبتی مسکونی،  پذیر، به توان کودکان آسیب چگونه  می
اند را حمایت کرد  ها، مراکز آموزشی غیررسمی یا مؤسسات بهداشتی تحصیل کرده  بازداشتگاه
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 نام کنند؟ تا بتوانند در مدارس معمولی ثبت

       

نهاد،  های مردم چگونه با مقامات محلی، خدمات اجتماعی و خدمات مراقبتی کودکان، سازمان
گیرد تا بتوانند به کودکانی که به  های اجتماعی و مدیران اجتماعی همکاری صورت می گروه

 اند یا در خطر باالی مردودی قرار دارند، دسترسی داشته باشند؟ مدرسه باز نگشته

       
های  شده سازنده بوده و برای کودکان و خانواده کنند که حمایت ارائه ها تضمین می کدام گروه

 شود؟ آنها باعث انگ اجتماعی نمی
 آمادگی برای بازگشایی مدارس       

 را زیر عنوان مدارس ایمن ببینید(. 0گیری )حوزۀ شمارۀ  فرایند تصمیم       

       

گیری براساس  پذیری  را در تعطیلی مدارس و فرایندهای تصمیم انعطاف چه کشورهایی 
های مختلف محلی  کنند تا با موقعیت تقویم مدرسه در سطوح ملی و محلی حفظ می

مسئوالن سالمت و آموزش چگونه با یکدیگر درخصوص  همراه شوند؟ 91گیری کووید  همه
 کنند؟ گیری همکاری می فرایندهای تصمیم

       
های  ملی و محلی با مشورت با مقامات محلی، مدارس، انجمن  گیری چگونه تصمیم 
های  آموزان و انجمن معلوالن، سازمان های والدین و انجمن دانش معلمان، انجمن
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های  نهاد روما و گروه کنند، از جمله سازمان مردم های درحاشیه کار می نهادی که با گروه مردم
 شود؟ رسانی می العمهاجر و پناهنده اط

       

 گیرد؟ های ملی پارامترهای مختلفی برای بازگشایی مدارس در نظر می چگونه تصمیم گیری
 پارامترهای سالمتی 
 پارامترهای جغرافیایی 
 تر و جوانان در امتحانات   سن طوری که به کودکان کم پارامترهای سن و جنسیت؛ به

 اولویت داده شود.
  طوری که اولویت به کودکانی  داده شود که بیشتر در  شخصی؛ بهپارامترهای شرایط

ویژه کودکان معلولی که نیاز به دسترسی به خدمات خاص دارند؛  حاشیه قرار دارند. به
کنند و کودکانی  خصوص کودکانی که در فضاهای غیرحمایتگر خانوادگی  زندگی می به

 که دسترسی محدودی به آموزش آنالین دارند.
  والدین و جامعه، تمایالت و توقعات  آمادگی 

       

 خوان است؟ گیری محلی دربارۀ بازگشایی مدارس با تعدادی از پارامترها هم چگونه تصمیم
 های ملی مشی .خط 
 پارامترهای سالمت ملی. 
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 های مدرسه و تسهیالت بودن زیر ساخت .در دسترس 
 شناسی محلی  های مدرسه و جمعیت .پروفایل 
  والدین و اجتماع، تمایالت و توقعات.آمادگی 

 نام مجدد در مدارس  فرایند ارتباط برای مشارکت دوباره، بازگشایی و ثبت       

       
شود تا  گیریها درخصوص بازگشایی مدارس در سطح ملی و محلی منتقل می چگونه تصمیم

 ان جلوگیری کنند؟آموز  بتوانند از ابهام و سردرگمی برای مدارس و والدین و دانش

       

تواند باعث مشارکت در  آموزان، والدین و جوامع می ها به دانش چگونه ماهیت و هدف پیام
نام مجدد شاگردان در مدرسه شود و از آنان  آموزش از راه دور و آموزش ترکیبی و ثبت

لولیت در نظر ها با توجه به جنسیت، قومیت، زبان، فرهنگ و مع حمایت کند؟ چگونه پیام
 گرفته می شود؟

       
های شاگردانی که به کالس اول، دوم و مقاطع باالتر  چگونه اطالعات خاص در اختیار خانواده

 دانشگاه و یا هر برنامه آموزشی جایگزین  در سال تحصیلی جدید قرار می گیرد؟

       
گیرد تا بتوانند تأثیر  و هوشمند صورت میهای موبایل   ها و شرکت هایی با رسانه چه همکاری

ای از طریق  های مشارکت جمعی چه فعالیت رسانی را افزایش دهند؟ های اطالع کمپین
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ویژه والدین برخاسته از جوامع درحاشیه و  شود تا به والدین، به ها به کار گرفته می همکاری
 آموزان دانش

       ها به مدرسه را درک کنند؟ فرستادن بچه کمک کنند تا اهمیت حفظ یادگیری و 

       

های  هایی با کمک کادر سالمت )پرستاران، تیم درمان(، خدمات اجتماعی، سازمان چه فعالیت
موقع در  نام به های والدین( برای حمایت از ثبت های اجتماعی )زنان و گروه نهاد، گروه مردم

هایی با کودکان معلول انجام  حاشیه و خانوادههای در خصوص برای خانواده کالس اول، به
 شود؟  می

       

پذیر،  های آسیب شود تا از تبعیض و انگ اجتماعی جمعیت هایی انتخاب می چه مقیاس
عنوان ناقالن ویروس کرونا  های اقلیت که ممکن است به ویژه مهاجران، پناهندگان و گروه به

 دیده شوند، جلوگیری کند؟
 استراتژی های مشارکت والدین       

       
های مشارکتی با مدارس و والدین )پدران و مادران( در  های ارتباطی و مکانیسم چه کانال

 زمان تعطیلی مدارس و آموزش از راه دور و یادیگری ترکیبی به کار گرفته می شود؟

       رس برای جوامع درحاشیه و ای با مدا های مشارکتی های خاص و مکانیسم چه مکانیسم
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های زبانی قرار دارند، به کار  ویژه والدینی که در اقلیت والدینی که دور از دسترس هستند، به
 شود؟ گرفته می

       
های منظم  گیری و تقویت مکانیسم های مناسب برای مشارکت والدین طی همه چقدر فعالیت

 شود؟ نی و تقویت میرسا مدرسه و بازخوردهای مناسب اطالع -خانه 

       
شود و آنها  بینی می نام مدرسه و یا تغییر مدرسه چطور پیش های والدین برای ثبت نگرانی

 کنند؟ های متفاوت مشارکت والدین را چگونه پیگیری می  این استراتژی

       

گیری  ن در تصمیمرسانی چه خواهد بود؟ چگونه والدی نقش انجمن اولیا و مربیان در اطالع
شود  پذیر خوهد بود؟ چطور می مشارکت کرده و دسترسی به والدین درحاشیه چگونه امکان

های آسیب پذیر و  های پدران و مادران و خانواده های حمایتی والدین، از جمله گروه به گروه
 دور از دسترس دست پیدا کرد؟ 

       

های الزم  اطالعات الزم را به والدین در مورد حمایت کند تا چه فرایندهایی به مدارس کمک می
 بدهد؟ 91گیری کووید  برای تعدیل تأثیرات همه

 ها، حمایت اقتصادی، غذاهای  نام مجدد )رفع موانع نظارتی، هزینه .حمایت برای ثبت
 ها و سایر منافع اجتماعی و غیره ...( ونقل مدرسه، بورسیه مدرسه، حمل

 های  دادن فرصت آموزان در معرض خطر از دست ژه برای دانشوی .حمایت یادگیری )به
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 آموزشی(
 ها، از جمله حمایت در برابر خشونت  آموزان و خانواده .حمایت بهداشت روانی )برای دانش

 بر جنسیت( خانوادگی و مبتنی
 آموزان نام مدرسه و جلوگیری از اخراج دانش حمایت از ثبت       
: مدارس 0: بهزیستی و حوزۀ شمارۀ 1ر )اطالعات بیشتر در حوزۀ شمارۀ محو مداخالت مدرسه       

ها و سالمت و بهداشت  ویژه خشونت در مدارس و جی بی وی، توسعۀ مهارت امن، به
 قاعدگی(

       

آموزان طی آموزش مجازی و ترکیبی در تماس خواهند بود؟ )از جمله  چگونه مدارس با دانش
 که گوشی هوشمند ندارند و یا به اینترنت وصل نیستند(آموزانی  تماس با دانش

آموزانی که در حاشیه قرار دارند  ویژه با دانش آموزان مؤثر است؟ به چقدر پیگیری منظم دانش
 و یا به تلفن و اینترنت دسترسی ندارند.

توان  شود و می آموزان در مدارس حمایت می نام دانش های موجود چگونه از  ثبت با مقیاس
 ز ردشدن و اخراج آنها جلوگیری کرد؟ا

       
نگر جنسیتی الزم است و موارد  های متفاوت و کل کنند که مقیاس مدارس چگونه تضمین می

 دهند؟ زیر را پوشش می
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  های مدرسه، حمایت از تغذیۀ  .حمایت از حضور شاگردان، خوشامدگویی به استراتژی
 یعنی بهزیستی را ببینید(.  3ۀ شمارۀ آموزان، حمایت روانی از آنها )حوز دانش

  را ببینید: یادگیری از جمله حمایت از دسترسی به  0حمایت از یادگیری )حوزۀ شمارۀ
 آموزش از راه دور و یادگیری ترکیبی(

  عاطفی  -.حمایت اجتماعی 
 بهداشت(8را ببینید: بهزیستی و حوزۀ شمارۀ  3اس )حوزۀ شمارۀ  اس اچ پی .حمایت ام : 

       

آموزان و کودکان )مداخالت جهانی( استفاده  هایی برای تمام دانش مدارس از چه مقیاس
آموزان و کودکان )مداخالت هدف(  های خاص دانش هایی برای گروه کنند؟ از چه مقیاس می

کنند؟ برای افراد خاصی که در معرض خطر باالیی برای بازنگشتن به مدرسه و  استفاده می
 هایی دارند؟)مداخالت فردی( چه مقیاسمردودی هستند 

 تسهیالت       

       

پذیر، از لحاظ  نام مدارس به پسران و دختران آسیب چه تسهیالت خاصی در زمان ثبت
شود که اگر تسهیالت در نظر گرفته نشود، به بار مالی خانواده به دنبال  اقتصادی، داده می

 اضافه خواهد کرد؟ 91وید گیری کو بحران اقتصادی حاصل از همه



   09  91گیری کووید  آور در زمان همه های آموزشی تاب ساخت سیستم
 

 

طوری  های تسهیالت در سطوح آموزش اجباری و غیراجباری عبور خواهد کرد؛ به چگونه طرح
 که دختران و پسران بتوانند به تحصیالت خود بعد از کالس نهم ادامه دهند؟

       
دهد )از  میدبستانی تا جایی که شرایط اجازه  های یارانه برای کودکان پیش چگونه مکانیسم

 یابد؟ سپتامبر به بعد(، افزایش می

       
های موجود مثل نبود مزایای اجتماعی به دنبال غیبت مدارس طی آموزش  چگونه تحریم

 شود؟ مجازی و آموزش ترکیبی از میان برداشته می

       
یرترین های حمایت اجتماعی برای حمایت از فق های امنیت ملی و مکانیسم چگونه شبکه

 شوند؟ کار می به اند، دست متاثر شده 91هایی که از بحران کووید  ها و خانواده خانواده

       

کنند تا بتوانند از افزایش کودک کار جلوگیری  ها و مزارع مشارکت می مقامات چگونه با شرکت
محور  ور مدرسههای آنها کمک مالی کنند تا در آموزش از راه د کرده، به کودکان و خانواده

 شرکت کنند؟

       
توانند در طول تابستان، غذای رایگان و تغذیۀ مناسب در  مقامات ملی و محلی چگونه می

 اختیار کودکان قرار دهند؟
 ونقل مدارس  سرویس و حمل       
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د وآم های رفت شود و وضعیت سرویس سرویس مدارس طی دورۀ بهبود چگونه برقرار می
ریزی  شدن مدارس و ساعات شیفتی چگونه خواهد بود؟ مسیرها و برنامه طی شیفتی

های مالی به  شود؟ سیاستگذاری ریزی می طرز مناسبی برنامه های مدرسه چگونه به اتوبوس
 هنگام ضرورت چگونه خواهد بود؟

       
 یی مدارس، آموزان معلول، در مورد سرویس مدرسه، همزمان با بازگشا برای دانش

 شود؟ ای  انجام می های معقوالنه چه هماهنگی

       
گیری مربوط به  نفعان سرویس مدرسه )مقامات، فراهم آورندگان، کاربران( در تصمیم ذی

 کنند؟ مسائل سرویس مدرسه چگونه با هم مشارکت می
 های مدرسه انتقال حمایت در میان چرخه       

       

رسانی جلسات توسط  ی منظم انتقال )مثل روزهای باز بودن مدرسه، اطالعها چه برنامه
توان سازماندهی  آموزان و دانش آموختگان درخصوص قواعد جدید( را می معلمان، دانش

 های دیگر حمایتی و مقررات کنار بیایند؟ گذاری فیزیکی و مقیاس کرد تا بتوانند با فاصله

       
های کالس  شود تا کل بچه آمادگی مدارس طی تابستان سازماندی می هایی برای چه برنامه

نشین  هایی که از جوامع محروم و حاشیه اول بتوانند وارد کالس شوند؟ خصوصاً بچه
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 آیند. می

       

ها فراهم  منظور یادگیری بچه های انتخابی یادگیری مدرسه، طی تابستان، به چه حمایت
شدن هستند، در اولویت  نشین و  کودکانی که در خطر اخراج حاشیهشود؟ چگونه کودکان  می

 هایی قرار دارند؟ چنین برنامه

       
های آموزشی تابستان  آموزان بین چرخه هایی برای تقویت و حمایت دانش چه همکاری
 گیرد؟ صورت می

       

های زنان و  انشجویان و گروهیابی، د چگونه مدارس، مراکز آموزشی یادگیری و مراکز شغل
های اجباری   های شهری، خصوصاً دانشجویانی که به آموزش های جوانان، انجمن انجمن

 کنند؟ مشغولند، در این زمینه مشارکت می

       

هایی  برای  کند؟ چه استراتژی آموزان توجه می هایی به حمایت روحی دانش  چه استراتژی
های مورد تبعیض در نظر گرفته  یژه کودکان معلول و کودکان اقلیتو نشین، به کودکان حاشیه

 شده است؟
       

 دیگر مسیرهای آموزشی

       های  توانند به برنامه چطور جوانان اخراجی و مردودی باالی سن تحصیالت اجباری می
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 برای اشتغال در آینده ملحق شوند؟  آموزشی و آموزش مهارت

       

 دهد؟ آموزان مردودی شانس دوباره می های آموزشی به دانش برنامه چگونه

تواند طراحی شده، به کار رفته و تامین مالی شوند؟ از طریق چه  ها چگونه می این برنامه
 شود؟ هایی این امر محقق می همکاری

       
ین منابع مالی، برای ریزی و تأم ها، برنامه لحاظ مقررات، پروتکل  اتخاذ چه راهکارهایی به

 الزم است؟ 91گیری کووید  سازگاری مسیرهای آموزشی دیگر در برابر همه

       

آموز متفرقه، برای سال تحصیلی  عنوان دانش آموزان، به نام دانش هایی برای ثبت چه حمایت
 بعدی ضروری است؟

ین بردن موانع و ها در مدرسه )از ب نگر برای حضور بچه صورت کل هایی به چه حمایت
عاطفی، حمایت روحی و  -های آموزشی( حمایت از یادگیری، یادگیری اجتماعی  هزینه

 شود؟ حمایت روانی و اجتماعی از مادران جوان و باردار در نظر گرفته می

       
ای و مالی  های حرفه حمایت از ظرفیت معلمان  و مدارس )اطالعات بیشتر در زمینه ظرفیت

 یادگیری فراهم است(.: 0در حوزۀ 
 ای مدرسه  حمایت از رشد معلمان و کادر حرفه       

       های معلمان و کادر مدرسه  ای برای افزایش ظرفیت ای های حرفه ها و فعالیت چه آموزش
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)مسئوالن آموزش، روانشناسان، مدیران، دستیاران معلمان، معلمان و...( درخصوص موارد زیر 
 شود؟ انجام می

 برای مشارکت والدین  .ارتباطات و استراتژی 
 آموزان .جلوگیری از مردودی دانش 

 گر مدارس حمایت       

       

های  های محلی مانند مقامات محلی، مددکاران اجتماعی، پلیس، سازمان چگونه تیم
د آموزش گردن آموزانی که به مدرسه بازنمی نفعان برای پیگیری دانش نهاد و دیگر ذی مردم

 بینند؟ می

       
آموزان، طی یادگیری  چه خطوط راهنمایی، برای مدارس، در زمینۀ مدیریت غیبت دانش

 اورژانسی از راه دور، یادگیری از راه دور و یادگیری ترکیبی فراهم است؟

       

مؤسسات ویژه کودکانی که قبالً در  پذیر، به نام کودکان آسیب هایی برای ثبت مشی چه  خط
اند، در نظر گرفته شده  ها و یا مؤسساتی نظیر آن درس خوانده مراقبتی مسکونی یا ندامتگاه

 است؟

       
بخشی به آموزش حین  بردن موانع مدیریتی و اولویت بین ای برای از چه تغییرات قانونی

 آموزان در نظر گرفته شده است؟ نام دانش ثبت
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نام مجدد کودکان و  ای برای مدارس جهت حمایت از ثبت لعادها های فوق چه بودجه
برای مثال،  آموزان در نظر گرفته شده است؟ ) های جلوگیری از مردودی دانش فعالیت

های غذای مدرسه، هزینۀ بازگشایی مدرسه طی  های ارتباطی و سرویس مدرسه، هزینه هزینه
 ؛ مدارس ایمن را ببینید(.8تعطیالت مدرسه و غیره(. )برای مثال حوزۀ شماره 

       
نام و سرویس مدرسه و جلوگیری از مردودی با مشرکت مقامات  هایی برای ثبت چه فعالیت

 شود؟ مدرسه و محلی انجام می

        

       
استانداردهای کیفی آموزشی اخیر کشورها چگونه نقش مدارس را در شناسایی و حمایت 

 کنند؟ ان درمعرض خطر مردودی منعکس میآموز  دانش
 شناسی  مدیریت، ارزیابی و وظیفه       

       

 ویژه ازلحاظ موارد زیر چگونه ارزیابی می شود؟ تأثیر بحران روی دسترسی به آموزش به
 نام در کالس اول. نام مدرسه و ثبت .ثبت 
 های  های دانشگاهی و دیگر برنامه مهتی، برنا ای وی های تی انتقال به آموزش عالی، برنامه

 آموزشی برای جوانان
 های شبانه یا مطالعات مستقل های آموزشی اجباری از طریق کالس نام در برنامه .ثبت 
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 های آموزش جایگزین دیگر برای نوجوانان و جوانان )شانس و فرصت  نام در برنامه .ثبت
 های شبانه یا مستقل( دوم یا برنامه

 های خطر گروه  آموزان در معرض خطر مردودی و پروفایل دانش تعداد کودکان و 
 غیبت از مدارس. 

نام مجدد و انتقال به سطح  نام یا ثبت .این اطالعات چگونه معیارهایی برای حمایت از ثبت
 گیرد؟ بعدی در نظر می

 رود؟ گیری آینده به کار می ریزی همه این اطالعات چگونه در برنامه

       
های ملی و محلی در مورد تعطیلی مدارس، بازگشایی مدارس و حمایت  ه سیاستگذاریچگون

 شود؟ آموزان مدیریت و ارزیابی می نام مجدد و پیشگیری از اخراج دانش از ثبت

       

چگونه این اطالعات برای رشد سیاستگذاری و بهبود دسترسی و مشارکت در امر آموزش برای 
آید؟ )کودکان معلول،  نشین به کار می ویژه در میان قشر حاشیه بههمۀ کودکان و جوانان 

های اخالقی و زبانشناسی و کودکان مهاجر و پناهنده و دیگر دختران و  کودکانی از اقلیت
 نشین( پسران حاشیه

 



 
 
 
 

 : دسترسی1حوزۀ شمارۀ 
 مالحظاتی برای تضمین یادگیری همۀ کودکان و جوانان

 
 
 

شود و شامل همۀ مراحل آموزشی و یادگیری، سنجش و حمایت از  صورت وسیع درک می ی بهدر این بخش یادگیر 
فرد هستند،  شود. عناصری که برای بهداشت روانی و حمایت اجتماعی خاص منحصربه یادگیری می -یادگیری اجتماعی 

: 9د، در حوزۀ شمارۀ شود: بهزیستی. عناصری که برای دسترسی به آموزش خاص هستن ارائه می 3در حوزۀ شمارۀ 
 شود. دسترسی، ارائه می
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 خطرات اصلی 
 گذارد. .استرس و اضطرابی که روی تمرکز و یادگیری اثر می 
 گذارد.  پذیر اثر می آموزان آسیب خصوص دانش آموزان، به .مشکالت و مسائل تکنولوژی روی بیشتر دانش

 های جنسیتی در دسترسی به تکنولوژی نیز قابل توجه است. شکاف
 های آموزشی آنان برای آموزش از راه دور و یادگیری ترکیبی کافی نیست. های معلمان و توانمندی .توانمندی 
 مدت مدارس های یادگیری و تعطیلی طوالنی .مشکالت یادگیری به دلیل آشفتگی 
 پذیر های آسیب ویژه خانواده کنند، به های خانوادگی که از آموزش از راه دور حمایت نمی .محیط 
 شده های ارائه و اعتبار امتحانات و گواهینامه 0202نداشتن مقررات آموزشی  . کیفیت 
 های سنجش و یادگیری ترکیبی های متدلوژی .درک محدود یا فعالیت 
 ها تی، دسترسی اینترنت و اعتبار داده .بار مالی اضافی معلمان برای تجهیزات آی 
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 های اصلی برای آموزش بهتر فرصت
 های تازه و مسیرهای یادگیری  کردن فعالیت  های سنجش برای منعکس آموزشی و سیاستگذاری .اصالح برنامۀ

 فردی
 تغییر فرایندهای پداگوژیک. 
 های حمایتی یادگیری مبتکرانه  .رشد استراتژی 
 عاطفی در طراحی آموزشی -های اجتماعی  کاربردن مهارت .به 
 بخشیدن به توزیع آموزشی .فردیت 
 )بررسی شکاف دیجیتالی و تکنولوژی )محل، درآمد، جنسیت. 
 های یادگیری آموزشی آوردن پتانسیل محیط دست . به 
 بهبود مشارکت والدین در یادگیری. 
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 ریزی های برنامه اولویت
 بندی زمان های آموزشی چکیدۀ اولویت

 گیری برای پیشرفت و امتحانات .تصمیم 
 های آموزشی .اصالح تقویم 
  ریزی و آموزش خانوادگی از والدین برای برنامه.حمایت 
 های آموزشی  .بسیج متخصصان برای کار در زمینۀ راهنمایی و پکیج

 برای معلمان
 تی و دسترسی کودکان  های کامپیوتر و آی .توزیع دستگاه

 نشین به اینترنت حاشیه

 مدت کوتاه

 های یادگیری ها و شکاف بررسی گپ 
 ریزی .انتخاب برنامه 
 های یادگیری و فرایندهای یادگیری ترکیبی حیط.رشد م 
 ای مدرسه .رشد و حمایت از معلمان و کادر حرفه 

 مدت میان
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 آموزان های حمایت از یادگیری برای دانش . برنامه 
 مدیریت حجم کار معلمان. 

 عاطفی، فرایندهای آموزشی  -های اجتماعی  .حفظ مهارت
 ریزی و یادگیری و قوانین مدرسه و برنامه

 .بررسی مشکالت دیجیتالی 
  تغییر فرایندهای آموزشی از جمله استفاده از یادگیری.

 ترکیبی
  روی یادگیری  0202.ارزیابی تأثیر تعطیلی مدارس در سال

 ها( ) تقسیم داده

 بلند مدت
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 مالحظاتی برای تضمین دسترسی به آموزش برای همۀ کودکان و نوجوانان
LT 
 

MT 
 

ST 
 

N 
 

DEA 
 

La 
 

S 
 

 برای بررسیسؤاالتی 

 سطح ملی مدت کوتاه مدت میان بلندمدت

مسئوالن 
آموزش و 

 پرورش

 مدارس مقامات محلی
 پیشرفت و انتقال

       

آموزان به مرحلۀ بعدی و انتقال به  گیری در مورد پیشرفت دانش چه فرایندهایی در تصمیم
های اصالحی  ۀ بعد با برنامهشود؟ )پیشرفت مستقل به مرحل سطح بعدی آموزش استفاده می

 مانده( های باقی در سال تحصیلی آموزشی و سنجش دائم در ماه
دهد؟ چه  تی را پوشش می ای وی های آموزشی از جمله تی هایی تمام حوزه مشی چه خط

ها را آشفته سازد )بین مسیرها،  ای ممکن است برنامه های کارآموزی ها و طرح برنامه
 رسمی(های رسمی و غیر آموزش

 آموزان استقالل کامل دارند؟ گیری روی پیشرفت یا برای انتقال دانش چه مدارسی برای تصمیم
       کند؟ آموزان و مدارس و نواحی را تضمین می های دانش گیری هایی تناسب تصمیم چه مکانیسم 

 بررسی       

       اساس مشاورهای گسترده با بر  0202گیری برای امتحانات سال  چه فرایندهای تصمیم
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های مربوطه )آموزش عالی، صداوسیما و وزارت کار(، مدارس، معلمان، انجمن اولیا و  وزارتخانه
ای تجاری  های حرفه ها و انجمن نهاد، دانشگاه های مردم آموزان و سازمان مربیان و انجمن دانش

 گیرد؟ صورت می

       
شود؟ رعایت انصاف و تناسب  های معمول می و کالسچه امتحاناتی جایگزین سنجش مستمر 

 شود؟ در مدارس و نواحی  آموزشی با توجه به مقرارت پیشین چگونه تضمین می

       

صورت داوطلبانه در امتحانات آزمایشی حاضر شوند تا بتوانند  توانند به آموزان می آیا دانش
توانند  د تجربه کنند؟ کشورها چطور میهای امتحانی را در آمادگی آموزش عالی خو موقعیت

هایی تضمین  نشین را به چنین فرصت آموزان حاشیه آموزان از جمله دانش دسترسی همۀ دانش
 کنند؟

       

ریزی شده است؟ )امتحانات خانگی، امتحانات آنالین  چه امتحاناتی به تعویق افتاده یا برنامه
ی دانشگاه( چگونه امکان دسترسی وآمادگی و رعایت یا امتحانات مطابق با امتحانات ورود

های آموزشی و یا آموزش  آموزانی که دسترسی کامل به فرصت انصاف  تناسب نسبت به دانش
 پذیر است؟ ترکیبی را ندارند، امکان

       
و شود با مقامات بهداشت  ریزی شده است؟ چطور می چه امتحاناتی به تعویق افتاده و یا برنامه

های  گذاری فیزیکی یا سایر مقیاس های امتحانی، فاصله سالمت همکاری کرد تا در محیط
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 حفاظتی رعایت شود؟

       
شود که کودکان بیمار بتوانند با بهترین شرایط امتحان بدهند و یا از  هایی باعث می چه مقیاس

 مند شوند؟ های مناسب بهره دیگر جایگزین

       
در زمینۀ بهزیستی  91گیری کووید  هایی برای تشخیص و تعدیل تأثیر پاندمی و همه چه مقیاس

 نوجوانان به هنگام امتحانات وجود دارد؟

       

های  توانند در بحث ای چگونه می های حرفه های تجاری از تمام شعبه کارفرمایان و اتحادیه
ها مشارکت  رسمی موفقیت یرهای کیفی و تشخیص غ سطح ملی دربارۀ امتحانات و پاداش

 کنند؟

       
های عملی را تضمین  تی، ارزیابی مبتنی بر کار مهارت ای  وی   چگونه امتحانات مرتبط به تی

 کند؟ می

       
پرهیز کرد؟ کشورها چگونه تضمین  0202های اجتماعی در زمان امتحانات  توان ازانگ چگونه می

 آموزان تبعیض قائل نشوند؟ ها بین دانش نشگاهکنند که کارفرمایان و دا می

       
با توجه به مشکالت سال  0200و  0209ها و تنظیماتی در مورد امتحانات سال  چه هماهنگی

 صورت خواهد گرفت؟ 0202

       ها برای هماهنگی یا ابطال  ویژه کشورهای با امتحانات سطح باال از درس چه کشورهایی، به
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های ارزیابی ملی تازه  های مبتکرانه و دادن کارنامه و قالب برای انعکاس سنجش امتحانات
 کنند؟ استفاده می

 انتقال به کار       
       آموزان به هدف اشتغال  های یادگیری برای دانش چه امتحاناتی کنسل شده است و چه برنامه

 شود؟ در سال تحصیلی جدید فراهم می
ویژه در میان قشر  التحصیالن دبیرستان، به های حمایتی، برای فارغ برنامه چه انتقالی برای

 پذیر است؟ نشین امکان حاشیه
 گیرد؟ های فوق، موانع اختالف جنسیتی را برای انتقال از مدرسه به کار در نظر می چگونه برنامه

       

       

       پذیرد؟ آوردن چنین حمایتی انجام می فراهمیابی برای  هایی در زمینۀ شغل چه همکاری 
        کنند؟ متخصصان و بخش خصوصی در زمینۀ آموزش رایگان چه می

 یادگیری منعطف و منصفانه       

       
 مدیریت مشارکت در یادگیری

 

       گیرد؟ چه مشارکتی در یادگیری، طی مراحل آموزش از راه دور و یادگیری ترکیبی صورت می 

 های سنجش استراتژی       
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هایی در  گیرد؟ چه ارزیابی چه سنجشی در طی آموزش از راه دور و یا یادگیری ترکیبی صورت می

 گیرد؟ مورد کالس درس و یادگیری از راه دور و آموزش آنالین صورت می

       

شود و استفاده از  مدارس گنجانده می هایی در سنجش در فرایند کلی یادگیری و چه استراتژی
های  شود معلمان دستورالعمل شود که باعث می های متنوعی در نظر گرفته می چه تکنیک

 متمایز را برای کودکان متمایز به کار گیرند؟ 

       

های سنجشی در خالل آموزش از راه دور و یادگیری ترکیبی در اولویت قرار دارد  چه متدولوژی
کند تا بدانند  آموزان بتوانند کاماًل از بازخوردی برخوردار شوند که به آنها کمک  طوری که دانش به

 در مرحله بعدی چه کنند؟

       
آموزان با توجه به  های اجتماعی و استرس دانش های سنجشی برای پرهیز از انگ چه استراتژی

 گیرد؟ ف مورد استفاده قرار میهای مختل ها و توانمندی مراحل مختلف سنی و زمینه

       
گیرد؟ )از جمله  های سنجش مورد تشویق قرار می تا چه حدودی استفاده از یک سری تکنیک

 سنجش و مقیاس و خودسنجی و سنجش شاگردان(

       
شود؟ )از جمله پروفایل دانش آموزان و روزنگارهای  های آموزشی مستند می چه موفقیت

 یادگیری(

       های سنجش، طی یادگیری از راه دور و یادگیری ترکیبی،  توان از فعالیت هایی را می چه درس
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های سوادآموزی و برای معلمان  های سنجش و آموزش مهارت های درسی آتی و فرم برای برنامه
 و فرایندهای آموزشی آموخت؟

       
 ای درک های مختلف سنجش، بر  چه اطالعاتی از فرم
 شود؟ ریزی استخراج می در زمینۀ یادگیری و برنامه 91تأثیر بحران کووید 

 ارزیابی یادگیری       

       
المللی برای بهره برداری از ارزیابی  چگونه مشارکت ایمن کشورها در سنجش یادگیری بین

 یرد؟گ ها  در بلندمدت صورت می رسانی سیاستگذاری ها و اطالع ای داده مقایسه

 سازماندهی بهبود یادگیری       

 تقویم آکادمیک       

       

دهد؟ چگونه مشاوره با  گیری درخصوص اصالحات تقویم آموزشی رخ می چگونه تصمیم
ای،  های حرفه ها، سازمان های نمایندۀ آنها )اتحادیه آموزان و سازمان معلمان، والدین، دانش

  گیرد؟ ها( صورت می انجمن

       
هایی برای توزیع یادگیری  ماه آینده، فرصت 94تا  6چگونه تنظیمات تقویم آکادمیک طی 

 کند؟ نشین فراهم می آموزان حاشیه العاده، برای دانش فوق

 حمایت از یادگیری       
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د؟ )از جا شون کند تا بین دو سطح آموزشی جابه آموزان کمک می چطور یادگیری به دانش

 های باالتر و در مرحلۀ بعدی از کالس دوم تا سوم( ای تا کالس اول تا پایه مدرسه پیش

       
چگونه حمایت مالی از کودکان و دختران و پسران نوجوان از آموزش غیررسمی تا رسمی یا 

 شود؟ ها یا مدارس منظم سازماندهی می مؤسسات مراقبتی مسکونی، ندامتگاه

       
روند، قبل و بعد از آن از  آموزانی که به مقطع باالتر می تا چه حدی حمایت یادگیری برای دانش

 شود؟ ها فراهم می طریق پیوستاری از فعالیت

       
آموزان با نیازهای خاص مورد حمایت قرار  نشین و دانش های حاشیه چطور تغییر مقطع بچه

 گیرد؟ می

       

های در اولویت، طراحی  های تابستانی چگونه بر حسب گروه سنی و نمرات و بچه هبرنام
 شود؟ می

آموزان کالس اول که در امر آموزش  آموزان درحاشیه و دانش تا چه حدودی اولویت به دانش
 شود؟ خود چندان استقاللی ندارند و به اصول یادگیری محکمی نیازمندند، داده می

 ؟ شود های تابستانی در نظر گرفته می ن به کالسآموزا چگونه نیاز دانش

 بهبود یادگیری       

       نام در اولویت قرار  آموزان چگونه برای ثبت درخصوص بازگشایی مدارس، دانش  در تصمیم گیری
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 گیرند؟ می
و خطر آزار   آموزان در معرض آموزان درحاشیه، دانش کنند که دانش چگونه کشورها تضمین می

شوند یا به  بندی می آموزانی که از آموزش راه دور و یادگیری ترکیبی محرومند، اولویت دانش
 گردند؟ مدرسه بر می

       

آموزان بسته به  ریزی برای یادگیری ترکیبی طی پاندمی، نیازهای مختلف دانش چگونه برنامه
و آمادگی فیزیکی و اجتماعی  (91سن، کالس، محل جغرافیایی، شرایط شخصی )به دلیل کووید 

 پذیرد؟ و روانی و آمادگی دیجیتال برای یادگیری، انجام می

       
هایی تغییر مقطع را از طریق آموزش از راه دور و یا یادگیری ترکیبی برای  چه مکانیسم

 کند؟ آموزان درحاشیه تضمین می ویژه دانش آموزان به دانش

       
توانند به مدرسه بروند یا مشغول  آموزانی که به هر دلیل نمی یی برای  دانشها حل چه راه
 شود؟ های یادگیری ترکیبی شوند، در نظر گرفته می فعالیت

       
بینی تصمیمات پیشرفت و تغییر مقاطع درسی با فرایندهای یادگیری و  چگونه تأثیر پیش

 ؟ شود بینی می یشمدارس و معلمان از شروع سال تحصیلی جدید پ

 تدریس و یادگیری       

       های آکادمیک  شود تا روی مهارت بندی می در سال تحصیلی جدید، برنامۀ درسی چگونه اولویت



   69  91گیری کووید  آور در زمان همه های آموزشی تاب ساخت سیستم
 

 

 و شناختی تاکید کند؟
ویژه برای  شود تا اهداف کلیدی یادگیری، به های توزیع هماهنگ می چگونه برنامۀ درسی و روش

 س اول برآورده شود؟آموزان کال دانش

       
آموزان را به  بندی نیازهای دانش کنند که اولویت چگونه مدارس و مراکز فرهنگ تضمین می

 های خالقانه در نظر بگیرند؟ تفریح و بازی و ورزش و فعالیت

       

یادگیری کنند که مواد آموزشی و  های ملی و مدارس تضمین می چگونه مراکز فرهنگی، آژانس
آموزان معلول، فارغ از جنسیت و مشکالت نژادی و  آموزان از جمله دانش برای همۀ دانش

معلولیت و مشکالت قومی، زبان و تعصبات جنسی قابل دسترس است و فعاالنه، همبستگی 
 دهند؟ اجتماعی، تحمل و آرامش را بهبود می

       دهند؟ ریزی انجام می اری برنامههایی درخصوص سیاستگذ نفعان چه هماهنگی ذی 

       
کنند  اند و تا چه حدودی اصول آموزشی را منتقل می ای سازماندهی شده های پیگیری چه برنامه

 رسانند؟ و به اطالع می

       
هایی از برنامۀ درسی به دلیل اصالحات مستمر یا اصالحات برنامۀ درسی آتی آموخته  چه درس

 شود؟ می

 توزیع آموزشی       
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دهد تا از برنامۀ آموزشی برای  به معلمان این انعطاف را می چگونه آموزش از راه دور و ترکیبی

 آموزان فاصله بگیرند؟  پاسخگویی بهتر به نیازهای آموزشی دانش

       
عالئق و نیازهای چگونه آموزش از راه دور و ترکیبی به مسیرهای یادگیری فردی براساس 

 آموزان و نیازهای آموزشی اولویت می دهد؟ دانش

       
احساسی، از جمله  -های اجتماعی  آموزان را با مهارت چگونه آموزش از راه دور و ترکیبی دانش

 ؟ کنند های یادگیری توسط خود فرد و یادگیری آموختن مجهز می مهارت

       
های  آموزان و در کالس دور و ترکیبی از اصول یادگیری مشارکتی بین دانشچگونه آموزش از راه 

 کند؟ درسی و مدارس حمایت می

       

آموزان  کند و دانش آموزان را چند برابر می چگونه آموزش از راه دور و ترکیبی توان یادگیری دانش
ن در میان مقاطع مختلف های آموزشی همساال برای یادگیری گروهی و راهنمایی و یا فرصت

 پذیرند؟ مسئولیت می

       
چگونه آموزش از راه دور و منابع آموزشی ترکیبی، از جمله منابع دیجیتال توسط اصول 

 گیرد؟ ریزی دانشگاه برای یادگیری مورد تأکید قرار می برنامه

       
و احساسی مانند خود انگیختگی،  های اجتماعی چگونه آموزش از راه دور و ترکیبی، مهارت

گیری و  های تصمیم های سازماندهی و مهارت خودشکوفایی، تنظیم اهداف، ارتباطات، مهارت
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 گیرد؟ غیره را در نظر می

       
آوردن بازخورد و حمایت از  شود تا بتوانند برای فراهم هایی برای معلمان انتخاب می چه تکنیک

 ت بگذارند؟آموزان وق فردیت دانش

       

 هایی چه هماهنگی
آموزان معلول جهت دسترسی به منابع آموزش از راه دور و یادگیری ترکیبی انجام  برای دانش

 پذیرد؟ می

       کند؟ آموزان را منعکس می چگونه آموزش از راه دور و ترکیبی صدای دانش 

       

ایندهای پداگوژیک، طی مرحلۀ بهبود از بحران، برای هایی درخصوص آموزش و فر  چه درس
ریزی آموزشی و سنجش، آموزش معلمان، فرایندهای آموزشی و فرایندهای  اصالحات برنامه

 شود؟  آوری می حمایت از یادگیری در سطح مدرسه جمع

 دستورالعمل مبتنی بر کار       

       

های مبتنی بر کار،  تواند در مدارس و یا ایستگاه چگونه دستورالعمل مبتنی بر کار و یادگیری می
های آموزشی غیررسمی و یا  تی یا دورۀ کارآموزی و یا برنامه ای   وی  آموزانی که در تی برای دانش

 اند، ساماندهی کند؟ نام کرده فرصت دوباره آموزشی ثبت

 یادگیری از راه دور و آنالین       
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 بررسی شکاف دیجتالی        

       

های آموزش از راه دور و یادگیری آنالین را  برای تمام  توان دسترسی به سیستم چگونه می
های  یابی به سیستم پذیر ساخت؟ چگونه دست نشین امکان ویژه کودکان حاشیه کودکان به

 پذیر است؟ آموزش از راه دور و یادگیری آنالین برای همۀ معلمان امکان

       

های بخش  ها و بین سازمان های ملی و محلی در میان وزارتخانه هایی با دولت اریچه همک
آموزان  ویژه برای دانش پذیر است تا بتوان آموزش کیفی و مناسب، به دولتی و خصوصی امکان

 مناطق دورافتاده فراهم کرد؟

       
های  و مشکالت و گپپردازد  هایی در سطح ملی و محلی به شکاف دیجیتال می چه برنامه

 سازد؟ های جنسیتی را برطرف می تکنولوژی و دیجیتال، از جمله شکاف

       

توانند حریم خصوصی  شوند و می پسران و دختران چگونه از خطرات دیجیتال محافظت می
 خود را حفظ کنند؟

اهای های آموزشی محلی را از خطرات دیجیتال و تنگن توان مدارس و سیستم چگونه می
 اطالعاتی حفظ کرد؟

       
های یادگیری آنالین و منابع  هایی بهبود محیط ها و سرمایه گذاری ها، همکاری چه استراتژی

کند و مسیرهای  آموزان قابل دسترس باشد، بررسی می دیجیتال آموزشی را که برای همۀ دانش
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 دهد؟ را بهبود می پذیر ساخته، مسیرهای آموزشی فردی مشارکتی آموزشی را امکان

 های یادگیری آنالین توسعه و رشد محیط       

       
دهی و برای آمادگی  های یادگیری ترکیبی اولویت های یادگیری آنالین و استراتژی چطور محیط

 شوند؟ ریزی می در سال تحصیلی جدید برنامه

       

افزارها و دیجیتال برای مرحلۀ  افزاری و نرم چه استانداردهایی برای تضمین آنکه محتوای سخت
شود و برای دانشجویان بدون توجه به زبان و معلولیت  بهبود انتخاب و توسعه داده می

های مسلولین(  ها، آسایشگاه اند )برای مثال مراکز ندامتگاه مؤسسه آموزشی قابل دسترس
 شوند؟ انتخاب می

       
ای از توسعه و دموکراسی در آمدن  های مالی ها و سرمایه گذاری ها و همکاری چه استراتژی

 کنند؟ ها برای دانشجویان معلول حمایت می تکنولوژی کمکی و دستگاه

       

ها را در تکنولوژی یادگیری و توان منابع آزاد برای بهبود توزیع آموزشی از  آوری چگونه کشورها نو
 دهند؟ در آینده بهبود میطریق فرایندهای یادگیری ترکیبی 

ها در ارتباط دیجیتال و یادگیری، از جمله یادگیری مشارکتی برای  چطور بهترین فعالیت
 شود؟ آوری می رسانی اصالحات برنامه درسی آتی جمع اطالع

       کند که تغییرات یادگیری آنالین و از راه دور، مانع از رشد  ای تضمین می چه تدابیر امنیتی
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آموزان نشود و تعامالت فیزیکی در مرکز تجربیات آموزشی  اجتماعی و فیزیکی دانش
 آموزان بماند؟ دانش

       

های دیجیتال دختران و پسران بر اساس سن و چرخۀ تحصیلی و توانایی  چگونه مهارت
ن مورد های از راه دور و آنالی شود تا بتواند مشارکت آنها را در آموزش تحصیلی ساخته می

 حمایت قرار دهد؟

 والدین و مشارکت اجتماعی       

       
نشین در زمان  های حاشیه ویژه خانواده شود؟ )به ها گرفته می هایی با خانواده چه تماس

 یادگیری از راه دور و یادگیری ترکیبی(

       

خود از طریق آموزش از راه دور و کنند تا بتوانند از آموزش خانواده  والدین چه منابعی خلق می
 ترکیبی حمایت کنند؟

های بالقوه والدین در خصوص افزایشمدت نمایش با اطالعات صحیح و قابل  چگونه نگرانی
 د؟ شو دسترس تعدیل می

       

ها توزیع  لحاظ محتوا، زبان و رسانه های مختلف به چگونه این منابع با نیازهای مختلف گروه
آموزان معلول با نیازهای آموزشی خاص برای  چه منابعی مخصوصاً برای والدین دانششود؟  می

های از راه دور و ترکیبی حضور یابند و مشارکت  تضمین اینکه همه کودکان بتوانند در فعالیت
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 کنند، وجود دارد؟

       

حمایت از  شود و یا برای هایی در سطوح ملی و محلی فعال می ها و همکاری چه شبکه
شود تا بتوانند از یادگیری فرزندان خود و مشارکت در  های درحاشیه در نظر گرفته می خانواده

آموزان معلول با نیازهای آموزشی  این خصوص حمایت کنند؟ چه کارهایی برای حمایت از دانش
 گیرد؟ خاص انجام می

       
های آتی والدین با  رسانی استراتژی اطالعیافته در یادگیری کودکان برای  چطور نقش افزایش

 شود؟ مانع مواجه می

       

چطور مشارکت اجتماعی برای توزیع یادگیری شروع، حفظ و در خارج از ساعات مدرسه حمایت 
ها و توسعه  های مدرسه با یادگیری، ورزش های تکالیف خانه، بعد از آنکه برنامه کلوب شود؟ ) می

 شود(. میها ادغام  مهارت

       
شود؟ چه  طور مستمر مدیریت می ها و توقعات آنها به چگونه تجربیات والدین و عقاید و نگرانی

 شود؟ گیرندگان آموزشی تنظیم می ای بین والدین و مدارس و تصمیم های بازخوردی مکانیسم

 ظرفیت معلمان و مدارس       

 یگر مدرسه، کادر مدرسهای معلمان و افراد د رشد حرفه       

       بینند و از آن  چگونه معلمان عوامل و عناصر حیاتی و اصلی را طی مرحلۀ ریکاوری  آموزش می
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 کنند؟ حمایت می
 سازد تا بتوانند از آموزش خاص و  های پداگوژیکی که آنها را وادار می . اصول و مهارت

ها را در مراحل  ن بتوانند دستورالعملآموزا های دانش مند شده و گروه متفاوت بهره
 مختلف آموزشی دریافت کنند؟

 های رسمی سنجش را بیاموزند؟ ویژه متدلوژی های سنجش، به شکاف 
 های کالسی ترکیبی و یادگیری دیجیتال به  .فضاهای آموزش از راه دور و ترکیبی و محیط

 چه شکل هستند؟
 ها را مدیریت کنند؟ فاوتها و عدم تجانس یادگیری و ت .چگونه ناهماهنگی 
 آموزان حمایت کنند؟ عاطفی دانش -های اجتماعی  .چگونه از مهارت 
 های دیجیتال کدامند؟ .توانمندی 
 را ببینید: بهزیستی برای  3آموزان )حوزۀ  .بهزیستی و مسائل بهداشت روانی دانش

 جزئیات بیشتر(

       

اجتماعی، معلمان منابع، روانشناسان( در  -گوژیک چگونه کادر حمایت از مدرسه )پداگوژیک، پدا 
های حمایتی یادگیری و  گر، متدلوژی ها و کار با معلمان حمایت ها و مسئولیت زمینۀ نقش

 گیرند؟ شوند و مورد حمایت قرار می مشارکت خانواده در یادگیری کودکان آموزش داده می
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های مدرسه و جامعۀ  های رهنمایی، شبکه ثل طرحای م های حمایتی نوآورانه چه مکانیسم
موقع و  توان برای تضمین حمایت به ای یا یادگیری آنالین را می های حرفه آنالین، فعالیت

 مستمر معلمان مورد استفاده قرارداد؟

       

لمان های متدلوژیک و ابزارها و منابع دیگری برای مع های درسی و آموزشی و برنامه چه برنامه
 شود و چطور؟ در نظر گرفته می
ها، معلمان را با اصول پداگوژیک و سنجش مجهز ساخته و آنها را قادر  مشی تا چه حدی خط

 آموزان قرار دهند؟ سازد تا آموزش خاص و متمایزی را در اختیار دانش می

       

خاص های عددی و سوادآموزی و نیازهای  های متدولوژیکی، اولویت مشی چه خط
 ؟ کند آموزان کالس اول را منعکس می دانش

های دیجیتال و  ای معلمان را برای منعکس ساختن مهارت چگونه کشورها استانداردهای حرفه
 کنند؟ روز می های آموزش از راه دور و آنالین و آموزش ترکیبی به مهارت

 حمایت انسانی و مالی از مدارس        

       

های آموزش از راه دور و ترکیبی و  ای منابع انسانی )حجم کاری و غیره( از دورهچه تلویحاتی بر 
های کادر مدرسه )معلمان، کارگردانان، کادر  بندی بازگشایی ناقص مدارس در زمینۀ تمام طبقه

 گرانه( و حمایت
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 شود؟ هایی تعدیلی برای حمایت از معلمان و کادر آموزشی دیگر در نظر گرفته می چه طرح
 ا الزم است هر گونه طرح جبرانی توسعه داده شود؟آی

       
های آموزشی در محل کار  ها و سیستم لحاظ مالی یا تلفنی و یا اعتبارات داده معلمان چگونه به

 های آنها در تماس باشند؟ آموزان و خانواده یا خانه حمایت شوند و با دانش

       
ارس در زمینۀ یادگیری از راه دور و یادگیری ترکیبی و آنالین و توان با مد های را می مشی چه خط

 ریزی برای بهبود یادگیری سهیم شد؟ برنامه

       
توان در زمینۀ یادگیری از راه دور و ترکیبی و یادگیری آنالین و بهبود  های خوبی را می چه فعالیت

 یادگیری با مدارس و مقامات محلی  جمع کرد و سهیم شد؟

       

آموزان درحاشیه و  هایی از دانش شود؟ چه حمایت ای به مدارس اختصاص داده می چه بودجه
توانند از  آموزان معلولی که نمی توانند از آموزش از راه دور و آنالین و یا دانش یا کسانی که نمی

 گیرد؟ این خدمات برخوردار شوند، صورت می

 



 
 

 : بهزیستی3حوزۀ شمارۀ 
 والدین و کادر مدرسه  آموزان ظاتی برای تضمین بهزیستی دانشمالح

 

شود و شامل تمام جوانب بهداشت روانی و حمایت روانی است. عناصری که  در این بخش بهزیستی به شدت درک می
 : یادگیری، گنجانده شده است.0عاطفی خاص هستند در حوزۀ شمارۀ  -برای یادگیری اجتماعی 

 

 خطر اصلی
  ،آوری و سازگاری هستند. های تاب والدین و معلمانی که فاقد مهارت.کودکان 
  کودکانی که تحت تأثیر اضطراب و استرس قرار دارند، نمی توانند رفتارها را مدیریت و با احساسات و عواطف.

 مقابله کنند.
 دگان های خشن و آزارگر برای کودکان مهاجر و پناهن پذیر در خانه .خطرات حمایت از کودکان آسیب 
 حمایت از نیروی کاری آموزشی علیه خشونت جنسی و خشونت خانگی. 
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 شوند با نرخ باالی بیکاری و تعدیل نیرو مواجه هستند. .جوانانی که وارد دنیای کار می 
 ناتوانی والدین برای دسترسی به خدمات اجتماعی و سایر خدمات حمایتی. فقرغذایی. . 

 های ارجاعی .شکستن سیستم 
 علمان.فرسودگی م 

 کردن فضای آموزشی بهتر رای فراهمهای اصلی ب فرصت
 شدن اطالعات، شناسایی  .نقش واضح مدارس شبکۀ خدمات اجتماعی در سطوح اجتماعی: نقش در سهیم

 های محتاج و نیازمند و شناسایی افراد در معرض خطر خانواده
 مدرسه و مددکاران اجتماعی و... بر مدرسه از لحاظ روانشناسان .افزایش و تجهیز نیروهای کاری مبتنی 
 مداخالت و خدمات بهتر در مدارس در یک فرایند کلی مدارس. 
 هایی برای سازگاری با  شناختن خطرات فرسودگی و تجهیزات آنها با مهارت رسمیت .بهبود بهزیستی کادر مدرسه؛ به

 آوری بیشتر استرس و تاب
 ت اجتماعی و حمایتیبخشی بین آموزش، سالمتی، خدما .تقویت همکاری بین 
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 ریزی های برنامه اولویت
 بندی زمان ریزی های کلیدی برنامه چکیدۀ اولویت

 های درخطر آموزان و خانواده .شناسایی و ارجاع دانش 
 آموزان درحاشیه  .توزیع حمایت بهزیستی برای دانش 
 حمایت از بهزیستی والدین. 
 مدیریت حجم کاری معلمان و حمایت از بهزیستی آنها. 
 استمرار حقوق نیروی کاری آموزشی. 
 تثبیت دوبارۀ خدمات اصلی، از جمله تغذیه مدرسه. 

 مدت کوتاه

 آموزان و بهزیستی کادر مدرسه .سنجش نیازهای دانش 

 فرایند کل مدرسه در رابطه با مددکاران اجتماعی و روانشناسان. 
 ای روانشناسان برای معلمان .رشد حرفه 
 مایت از روانشناسان و مددکاران اجتماعیبخشی برای ح .هماهنگی بین 

 مدت میان



70   91گیری کووید  آور در زمان همه های آموزشی تاب ساخت سیستم   
 

 پیشگیری از فرسودگی معلمان. 
 حمایت از والدین. 

 گذاری برای توزیع کافی و منظم روانشناسان و مددکاران اجتماعی و سرمایه  .سیاستگذاری 
 استانداردهای کیفی آموزشی مددکاران اجتماعی و روانشناسان. 
 ددکاران اجتماعی و آموزش معلمان.تکمیل آموزش روانشناسان و م 
  آموزان و کادر  روی بهزیستی دانش 91.ارزیابی تاثیر بلندمدت تعطیلی مدارس و بحران کووید

 مدرسه

 بلندمدت
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 ، والدین و کادر مدرسهکودکان و نوجوانان بهزیستیمالحظاتی برای تضمین 
LT 
 

MT 
 

ST 
 

N 
 

DEA 
 

La 
 

S 
 

 حظه سؤاالت برای بررسی و مال

 ها و معلمان درخطر آموزان، خانواده شناسایی و ارجاع دانش       

       

های درخطر مشکالت فیزیکی )از جمله گرسنگی، خطرات مربوط به  دانشجویان و خانواده
عاطفی و خطرات حمایتی در  -سالمتی یا خطرات مربوط به خشونت خانگی(، خطرات اجتماعی 

 شوند یا بعد از بازگشایی مدارس؟ ایی میطول تعطیلی مدارس شناس

       
ای  کنند و یا به خدمات حرفه ها به مدرسه مراجعه می آموزان و خانواده پس از آنکه دانش

 های ارجاعی الزم است خلق و یا اصالح شوند؟  کنند، چه مکانیسم محور مراجعه می جامعه

       
چگونه از طریق یادگیری از راه دور و یادگیری  ترکیبی عاطفی معلمان  -نیازهای اجتماعی 

 شود؟ شناسایی می

       توان به معلمان و کادر مدرسه فرسوده ارجاع داد؟ هایی را می چه مکانیسم 

 آموزان حمایت از دانش       

       لی مدارس مهیا عاطفی توسط مدارس طی تعطی -های فیزیکی و بهزیستی اجتماعی  چه فعالیت
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های کاری،  شدن منابع و برگه های همساالن، تماس فردی با معلمان، سهیم هستند )تنظیم گروه
های غذایی  یابی به حمایت دولتی از طریق بانک شدن اطالعات با والدین در مورد دست سهیم

 و...(. بعد از بازگشایی مدارس وضعیت به چه منوال خواهد بود؟

       

توان طی تعطیلی مدارس، در دسترس مدارس قرار داد؟  عاطفی را می -های اجتماعی  هارتچه م
برای مثال دسترسی از راه دور به روانشناس مدرسه( یا بعد از بازگشایی مدارس ) برای مثال  )

 غذاهای مدرسه و حمایت روانی(.

       

اجتماعی  -نی و بهداشت عاطفی آموزان را در زمینۀ بهداشت روا مدارس چگونه آگاهی دانش
ای  کنند تا از مدرسه و خارج از مدرسه به شیوه آموزان را تشویق می انگیزند و دانش برمی

 های اجتماعی حمایت کنند؟ آبرومندانه و بدون انگ

       

عاطفی براساس گروه سنی و معلولیت و  -آموزان را برای حمایت اجتماعی  مدارس چگونه دانش
آموزانی که  کنند؟ )برای مثال دانش بندی می خانوادگی و سطح تحصالت اولویت -فردی شرایط 

گذارند یا دخترانی که در معرض  روند و یا به مدرسه و دنیای کار قدم می به مقطع دیگری می
 گیرند(. خطر ازدواج زودهنگام قرار می

       
آموزان  آموزان، ازجمله دانش مۀ دانشگیرد که  ه هایی مورد استفاده قرار می چه استراتژی

بر مدرسه و خدمات بدون انگ اجتماعی و آبرومندانه  درحاشیه بتوانند از مداخالت مبتنی
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 شود؟ ای مدیریت می مند شوند؟ این کار به چه شیوه بهره

       

یند روانی در یک فرا -کنند که حمایت بهداشت روانی و اجتماعی  مدارس چگونه تضمین می
 -مدرسه در نظر گرفته شود؟ ازجمله هنگام بازگشایی مدارس برای انسجام یادگیری اجتماعی 

های خارج از برنامه، توزیع  های آموزشی و فعالیت های برنامۀ درسی و فعالیت عاطفی در فعالیت
گر  ها( و توزیع فضای ایمن و حمایت ها و حمایت گر)مداخله های مدرسۀ ایمن و حمایت محیط

روابط مثبت، ارتباطات باز بین  ها( و اشاعۀ فضای مدرسه مثبت ) مداخالت و حمایت)
 گیری( آموزان در تصمیم آموزان و کادر اداره، پیشگیری از خشونت، مشارکت دانش دانش

       
 -ای روانشناسی جامعه  ها را دربارۀ خدمات حرفه ه آموزان و خانواد توان آگاهی دانش چگونه می

 حور طی تعطیلی مدرسه باال برد؟ مخصوصاً پس از بازگشایی مدارس چه باید کرد؟م

 حمایت از والدین       

       
گیرند تا طی یادگیری از راه دور، برای کودکان، محیط عاطفی  والدین چطور مورد تشویق قرار می

 اجتماعی  فراهم کنند؟ -

       
شود؟  های آموزش از راه دور حمایت می عاطفی و فیزیکی طی دوره -چگونه بهزیستی اجتماعی 

 گیرد؟ ویژه پس از بازگشایی مدارس(.  چگونه خطرات خشونت خانگی مورد بررسی قرار می )به

       اجتماعی آنها  -گیرد تا بتوانند از بهزیستی عاطفی  منابع تا چه حدودی در اختیار والدین قرار می
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 ای آموزش از راه دور و ترکیبی بهره ببرند؟ ه ه طی دور
ای مختلف  های ارتباطی و رسانه های مختلف، از طریق کانال تا چه حدودی این منابع، به زبان

های درحاشیه، به این منابع  ویژه خانواده ها، به شود تا تضمین کنند تمام خانواده فراهم می
 دسترسی داشته باشند؟

       

آپ  های واتس توان در سطح ملی )برای مثال خدمات امداد ملی، گروه هایی را می چه همکاری
های  های اجتماعی، گروه نهاد از راه دور و گروه های مردم ملی( یا سطح محلی )برای مثال سازمان

عاطفی والدین طی آموزش از راه دور و  -آپ محلی( برای حمایت از بهزیستی اجتماعی  واتس
های درحاشیه و دارای فرزندان معلول انجام  ویژه والدین و خانواده ری ترکیبی بههای یادگی دوره
 داد؟

 حمایت از معلمان       

 محیط کاری حمایتگر       

       
های  کنند تا بتوانند در دوران تعطیلی مدارس، محیط هایی  استفاده می مدارس از چه استراتژی

 عاطفی برای معلمان و کادر مدرسه فراهم کنند؟ -ماعی های اجت گر و حمایت کاری حمایت

       
های خانوادگی بررسی  های کادر و معلمان، به دلیل بحران کرونا یا مسئولیت چگونه میزان غیبت

 شود تا حجم کار قابل مدیریتی را برای معلمان و کادر حاضر در مدرسه تضمین کرد؟ می
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کند که معلمان و کادر مدرسه بتوانند طی تعطیلی  هایی تضمین می ظها و حفا چه مکانیسم

 مدرسه حقوق بگیرند؟

       
شود تا معلمان بتوانند حجم کاری خود را تنظیم و کار اضافی را  هایی استفاده می از چه مکانیسم

 جبران کنند؟

       

پذیرد تا آگاهی خود را دربارۀ عالئم  مینفعان سالمت و آموزش انجام  هایی بین ذی چه همکاری
های بهداشت روانی ضعیف و فرسودگی باال ببرند، منابع را برای بهبود بهزیستی  و نشانه

هایی برای  عاطفی، بهداشت روانی و جلوگیری از فرسودگی  تقسیم کنند، فعالیت -اجتماعی 
 رای کادر آموزشی باال ببرند؟جلوگیری از فرسودگی انجام دهند و میزان خدمات حمایت روانی ب

 ای کادر مدرسه و معلمان رشد حرفه       

       

 سالمت روحی و نیازهای روحی دانش آموزان، والدین، همکاران و خود فرد 
 شناختی آموزان، والدین و همکاران و خطرات روان .شناسایی و بهداشت روانی دانش 
 لدین و همکارانحمایت روانی اجتماعی از دانشجویان، وا 
 بر جنسیت ویژه خشونت خانگی و خشونت مبتنی .خشونت و آزار به 

 حمایت از مدارس       

       های آموزشی، سالمت و خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان با  ها و سازمان چگونه وزارتخانه
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های ارجاعی برای خطرات  سمها را مرور و اصالح کنند و مکانی کنند تا پروتکل همدیگر همکاری می
 حمایت از کودکان و خطرات حمایت اجتماعی و خطرات بهداشت روانی را سهیم شوند؟

       
کنند تا کودکان  چگونه کادر آموزشی و مددکاران اجتماعی و کادر بهداشت روان با یکدیگر کار می

 یت کنند؟مضطرب و دارای استرس و انزوای اجتماعی و موضوعات دیگر را حما

       
آموزان و کادر آموزشی طراحی  روانی برای دانش -های اجتماعی  چگونه افزایش در توزیع حمایت

 شود؟ ریزی و تأمین مالی می و برنامه

       

های  ای روانشناسان و مربیان و دیگر حرفه های حرفه ها و انجمن چگونه همکاری با دانشگاه
آوردن حمایت مستقیم از مدرسه و  های آموزشی و فراهم ها، بسته ه برنامهمرتبط برای توسع
  گیرد؟ کودکان صورت می

       

قدر کافی  کادر و معلم دارند؟ آیا دسترسی کافی  کنند که مدارس به کشورها چگونه تضمین می
های  حمایتتواند  ای مثل روانشناسان مدرسه و مددکاران اجتماعی مدرسه می به افراد حرفه

 آموزان فراهم کند؟ جامعی در طول سال برای دانش

       
کنند که روانشناسان و مددکاران اجتماعی در آموزش معلم در حین  کشورها چگونه تضمین می

 خدمت و پیش از خدمت نقش فعال داشته باشند  و در این برنامه گنجانده شوند؟

 مدیریت، ارزیابی و قابلیت اتکا       
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ویژه در  شود؟ )به آموزان ارزیابی می در زمینۀ بهداشت روانی دانش 91چگونه تأثیر پاندمی کووید 

 پذیر( آموزان درحاشیه و آسیب مورد دانش

       
چگونه این اطالعات در رشد سیاستگذاری برای بهبود بهداشت روانی در مدارس و جوامع و 

 گذارد؟ نشین اثر می های حاشیه خانواده ویژه در کودکان و جوانان، به

        

 





 
 

 های ایمن : مدرسه4حوزۀ شمارۀ 
 مالحظاتی برای مدارس ایمن

 
های امن در مدرسه، هماهنگ با راهنمای ملی اشاره دارد. این مالحظات به  این بخش به مدارس ایمن وامکان فعالیت

 های غیررسمی آموزشی مرتبط است. محیط
 

 ات اصلیخطر 
  آموزان و معلمان بین دانش 91.انتقال بیماری کووید 
 اند؛ خصوصاً در  آموزان و کادر اداری که به بیماری کرونا مبتال شده های اجتماعی و تبعیض در میان دانش .انگ

 میان دانش آموزان درحاشیه
 جهیز نشده و آماده نیستند.خوبی ت .مدارسی که برای بازگشایی و پاسخگویی به نیازهای سالمتی و امنیتی به 
 نبود دسترسی ایمن به  بهسازی مناسب. 
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 های ناکافی برای مقررات و راهنمای بهداشت ملی .هزینه 
 آموزان به امنیت مدرسه اعتماد ندارند. .والدین و دانش 
 های پایین از مؤسسات بهداشت برای مدارس ایمن .ظرفیت 
 های اصلی برای بهترشدن شرایط آموزشی: فرصت 
 .مدارس با آب بهتر و تجهیزات بهسازی و تجهیزات بهداشت فردی 
 ریزی مدرسه .تقویت مشارکت والدین در فرایند برنامه 
 های پایین از مؤسسات بهداشت برای مدیریت مدارس .ظرفیت 

 آوردن شرایط آموزشی بهتر ی فراهمهای اصلی برا ظرفیت
 شتی فردی.مدارس با تجهیزات بهسازی و آب بهتر و تجهیزات بهدا 
 ریزی مدرسه .تقویت مشارکت والدین در فرایند برنامه 
 های بهداشتی شدن پیام آموزان در سهیم .تقویت نقش دانش 
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 ریزی های برنامه اولویت
 بندی زمان ریزی های کلیدی برنامه چکیدۀ اولویت

 ردی.سنجش تسهیالت و نیازهای مالی مدرسه در رابطه با آب، بهسازی و تجهیزات بهداشت ف 
 های  رسانی پیام برای اطالع 91آموزان در خصوص کووید  .سنجش عقاید والدین، معلمان و دانش

 مناسب
 سازی راهنمای ملی برای حمایت از مدارس .آماده 
 ها و راهنمایی ریزی درسی و پرتکل .برنامه 
 مشاوره  با والدین. 
 مدیریت آمادگی مدارس. 
 های سالمتی . ارتباط با پیام 
 های یادگیری کردن محیط جه به مدارس برای ضدعفونی.تخصیص بود 
 اطالع رسانی و آموزش معلمان و کادر مدرسه. 

 مدت کوتاه
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 ازسرگیری واکسیناسیون مدرسه و خدمات سالمتی دیگر. 

 مدیریت کاربردی مدرسه در راهنمایی ملی. 
 های مدرسه .مدیریت برنامه 
 گیریهای یاد .تخصیص بودجه برای ضدعفونی و بهبود محیط 

 مدت میان

 یمل ییراهنما نهیمدرسه در زم یکاربرد تیریمد 

 مدرسه یها برنامه تیریمد 

 بهبود سالمت مدارس یبودجه مدارس برا صیتخص 

 مناسب یها تیدر نظر گرفتن فعال 

 بلندمدت
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 مالحظاتی برای مدارس ایمن برای کودکان و نوجوانان
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 ی بررسیسؤاالتی برا

 سنجش نیازها       

       

های فوری زیرساختارهای مدرسه برای هماهنگی با مقررات بازگشایی مدارس  چگونه سنجش
های فوری نیازهای مالی برای هماهنگی با مقررات برای  چگونه سنجش شود؟ هماهنگ می

 پوشاند: زیر را میهای فوری موارد  تا چه حد این سنجش شود؟ بازگشایی مدارس انجام می
 آب، بهسازی، بهداشت شخصی. 
 کردن مدارس .ضدعفونی 
 ها( و تجهیزات مدیریت سالمت )مثل  .تجهیزات حفاظتی شخصی )برای مثال ماسک

 تسلیحات ترومتری(.
 91آموزان و معلمان و والدین دربارۀ کووید .باورهای دانش 

                                                   
 مدت. بلند 7مدت     . میان 6مدت     وتاه ک . 5ملی     سطح . 0موزش و پرورش       آ. مسئوالن 1محلی       . مقامات 1      سرادم .9
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گیری و سیاستگذاری جهت حمایت از  مچطور اطالعات بازگشایی مدارس برای تصمی
شود؟ خصوصاً وقتی شرایط بعد از بازگشایی  آوری می آموزان و مدارس و افراد محلی جمع دانش

 مدرسه آشفته است.

 مشاوره و هماهنگی       

       

کنند؟ چگونه  های محلی چگونه تغییرات را در سالمتی و امنیت تضمین می ها و دولت دولت
شود تا تضمین  گیری می نفعان آموزشی تصمیم ریزی و با ذی ت بازگشایی مدارس برنامهمقررا

 ها را دارند؟ ها و فعالیت کنند که مدارس وقت و فرصت کافی برای آمادگی و سازگاری با محیط

       
آموزان و جوامع  خصوص دانش آموزان و جوامع در مورد بازگشایی مدارس به والدین و دانش

 شوند؟ رسانی می نشین چگونه اطالع حاشیه

 ریزی و آمادگی مدرسه برنامه       

       

های مدیریتی به این  ها و سیستم ها و پروتکل کنند که آنها، برنامه مدارس چگونه تضمین می
 موارد پاسخگو باشند؟

 های سالمتی مشی .تبعیت از مقررات و خط 
  فردی .آب، بهسازی و مدیریت بهداشت 
 کردن مدرسه و مدیریت آن .ضدعفونی 
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  تجهیزات محافظتی فردی )برای مثال ماسک( و تجهیزات مدیریت سالمتی )برای مثال.
 مدیریت ترمومتر(

  عملیات ایمن مدرسه: ورود و خروج و زمان بازی و زنگ تفریح و ساعت ناهار ایمن، گردش.
های معلمان و مدرسه،  شطرفه و جنب های یک های مختلف مدرسه، سیستم بین بخش

ورود و خروج ایمن والدین، آمادگی و توزیع تغذیۀ مدرسه، توالت تمیز مدرسه و 
 های ورزشی و تفریحی و گروهی ایمن، فرایندهای تخلیه فعالیت

 ها( آموزان و گروه گذاری فیزیکی )افزایش جدایی و کاهش تعامل بین دانش .فاصله 
 پذیرند و کسانی که نیاز  صورت کلینیکی آسیب ی که بهآموزان و کادر  .سنجش نیازهای دانش

 به حمایت دارند.
 دهند. آموزان و کادر درمانی که عالئم کرونا را نشان می کردن دانش .مدیریت و ایزوله 
 اند. ای که به کووید مبتال و در خانه ایزوله  شده آموزان و کادر اداره .حفظ تماس با دانش 
 91آموزان و کادر مبتال به کووید دانش .برگشت سالم به مدرسه برای 
 اند. ای که به خاطر بیماری در خانه مانده آموزان و کادر مدرسه .رسیدگی به دانش 
 آموزان .بازگشت ایمن به دنبال انتقال بیماری کووید در میان کادر اداری و یا دانش 

       های کلیدی برنامه را  ارند که حوزهای د کنند که آنها راهنمای ساده .مدارس چگونه تضمین می
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 دهند؟ )راهنمایی معلمان و راهنمایی کادر مدرسه و والدین( پوشش می

       

آموزان و کادر مدرسه و والدین قرار  ها و راهنمایی را در دسترس دانش مدارس چگونه پروتکل
 کنند؟ الت تازه هدایت میهای جدید و استفاده از تجهیزات و تسهی دهند و آنها را به برنامه می

 گیرد؟ های آنها صورت می آموزان معلول و خانواده ها چگونه در مورد دانش این راهنمایی

       
 گیرند؟ ها قرار می های درسی و راهنمایی والدین چگونه در جریان مدیریت برنامه

 گیرند؟ قرار می ها مورد حمایت نشین چگونه برای شرکت در این برنامه های حاشیه خانواده

       
های و تبعیضات اجتماعی در مورد  های خاصی برای جلوگیری از انگ مدارس چه مقیاس

 اند، دارند؟ ای که خود یا خانوادۀ آنها به کرونا مبتال شده آموزان و کادر مدرسه دانش

       
آنها به چه شکل خواهد بود؟ چه  کنند؟ تکرار ها را مدیریت می ها و پروتکل مدارس چگونه برنامه

 کسانی در این ماجرا هستند؟

 91پیام سالمتی دربارۀ کووید       

       
رسانی به  رسانی و پیام هایی در سطح مدرسه، ملی و محلی برای اطالع چه مکانیسم

 شود؟ آموزان، والدین و کادر آموزشی به کار گرفته می دانش

       
های مختلف و با استفاده از  های مختلف و از طریق رسانه حدی ارتباطات به زبانتا چه 

 شود؟ های مختلف ارتباطی منتقل می کانال
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 یابی است؟ های معلول قابل دست این اطالعات تا چه حدی برای کودکان و والدین خانواده
 ستند؟های سالمتی دخیل ه تا چه حدی کودکان و نوجوانان در توزیع و پخش پیام

        

       

های امنیتی و حمایت برای تقویت  مدارس و مقامات محلی چگونه با والدین در مورد مقیاس
کنند؟ )بازگشت به مدرسه را وقتی به  نفس در رابطه با امنیت مدرسه ارتباط برقرار می اعتمادبه

 کنند؟(  شکل داوطلبانه است، تشویق می

       
های آموزشی به شکل آموزش  را در فعالیت 91های سالمتی کووید  معلمان چگونه پیاممدارس و 

 گنجانند؟ از راه دور و یا در مدارس می

 خدمات منظم سالمتی در مدارس        

       

آموزان تا حد ممکن فراهم  کنند که خدمات کلیدی سالمتی به دانش کشورها چگونه تضمین می
 شود؟ می

 یناسیون مدارس.واکس
 .خدمات سالمت جنسی

 .خدمات خاص سالمتی برای کودکان معلول

 حمایت از معلمان و مدارس       
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کنند؟  های مدارس حمایت می ها و راهنمایی ریزی مدارس و پروتکل ها چگونه از برنامه دولت
ن بازگشایی مدارس و کنند که راهنمایی ملی برای مدارس، در زما ها چگونه تضمین می دولت

 صرف وقت کافی برای آمادگی مدارس صورت گیرد؟

       
های  کنند که برای خریداری وسایل و اقالم بهداشتی و ضدعفونی ها چگونه تضمین می دولت

 گیرد؟ ای در اختیار مدارس قرار می الزم برای موارد مشکوک به کرونا براساس مقررات ملی بودجه

       

کنند که بودجه در اختیار مدارس و مناطقی که از ویروس  چگونه تضمین می ها دولت
شود و سهم عظیمی از این بودجه در اختیار  خورده و در خطر مردودی قرار دارند گذاشته می ضربه

 گیرد؟ نشین قرار می کودکان حاشیه

       
چگونه به اطالع  91یشگیری از کووید ها در رابطه با پ ها و برنامه ها و پروتکل مقررات و راهنمایی

 رسد؟ معلمان و کادر مدرسه می

       
شدن مقرارت ملی سالمت در رابطه  شود؟ مدارس در اجرایی آمادگی مدارس چگونه سنجیده می

 شوند؟ چگونه مدیریت می 91با کووید 

 



 
 

 حمایت یونیسف در اروپا و آسیای مرکزی

 حمایت مستمر
را برای هر کودک، بدون هیچ استثنایی، فراهم کند.  0232است که آموزش جامع و کیفی تا سال یونیسف متعهد 

های آموشی دارد و  های اروپایی و آسیای مرکزی درخصوص تقویت سیستم ای طوالنی در حمایت دولت یونیسف سابقه
 شند.کند تا به چالش آموزش کیفی برای تمام کودکان پاسخگو با آورتر می آنها را تاب

 ها کار کرده است: ها و مدارس در این زمینه یونیسف در کنار دولت
 های جامع آموزشی ها و فعالیت .سیاستگذاری 
 کردن برنامۀ درسی توانمند محور .اجرایی 
 ها .رشد مهارت 
  کیفیت آموزش و یادگیری. 
 ای .تضمین منابع انسانی و معلمان مؤثر و آموزش معلمان و رشد حرفه 
 های سنجش ها و سیستم فعالیت .بهبود سنجش 
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  حمایت از کودکان مردودی و اخراجی برای پرداختن به آموزش و جلوگیری از اخراج و مردودی کودکان.
های  های اقلیت. اعمال حمایت پذیر، مخصوصاً کودکان معلول و کودکان متعلق به گروه نشین و آسیب حاشیه

 های کووید موثر بوده است. ده است که در مواجه با چالشهای آموزشی ثابت ش عاطفی در فعالیت –اجتماعی 
صورت مستمر از آموزش و یادگیری کودکان و توانمندسازی آنها  ، یونیسف به91گیری و شیوع کووید از زمان شروع همه

یونیسف روی حمایت وزارت آموزش و پرورش و   نشین تمرکز کرده است. تالش حمایت و بیشتر روی کودکان حاشیه
های آموزش از راه دور و آنالین متمرکز بوده است.  های دولتی در استقرار و یا انتخاب و یا بهبود سیستم ر سازمانسای

های آموزش  فرم ویژه از طریق پلت همچنین تالش کرده است تا اثر تعطیلی مدارس را روی کیفیت آموزش ارائه شده، به
آموزش متمرکز و والدین را در راهنمایی کودکان از طریق یادگیری از  از راه دور تعدیل کرده، روی پیامدهای یادگیری و

 های آموزشی مورد حمایت قرار دهد. آوردن حمایت خانه و فراهم
ریزی قرنطینه و شکوفایی تدریجی اقتصاد قرار دارند، یونیسف فرایندی دو  با وجود اینکه کشورها در شرایط برنامه

 جانبه انتخاب کرده است:
تا بازگشت به مدرسه و  91گیری و شیوع کووید  آوردن پیوستاری از مداخالت پاسخ از پاسخ فوری به همه فراهم -9

آوری کلی وعمومی  های آموزشی برای کودکان و در مرحلۀ بعدی، بهبود تاب ها و شکاف سنجش یادگیری و شناسایی گپ
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ریزی کیفی آموزش و توزیع آموزش را در  رنامههای آموزشی از طریق آموزش مبتکرانه و جامع و ب و اثربخشی سیستم
 های خود دارد. برنامه

های  نشین؛ خصوصًا کودکان معلول، کودکان متعلق به گروه پذیر و حاشیه پاسخگویی به نیازهای کودکان آسیب -0
اجتماعی و های محروم اقتصادی و  جو و مهاجر و کودکانی از خانواده دراقلیت از نظر قومی و زبانی، کودکان پناه

 های بدکارکرد. خانواده
یونیسف برای انجام این کار پاسخ جامعی برای آموزش ابتدایی، آموزش مدارس و آموزش غیررسمی و رسیدگی به 

های آنها(، معلمان و مربیان و کادر مدرسه ) کادر آموزشی، روانشناسان،  نفعان نهایی )کودکان و خانواده نیازهای ذی
 گیرد: ذاران و مسئوالن آموزش( فراهم کرده است. این پاسخ سه حوزه را به شرح زیر دربرمیکارگردانان و سیاستگ

آموزان و معلمان و  هایی که برای حفظ تماس و ارتباط بین دانش حل ها، ابزارها و راه تکنولوژی آموزشی: فعالیت -9
های آموزشی  دور و آنالین و طراحی محیطهای آموزش از راه  روند. تنظیم سیستم مدارس و والدین ضروری به شمار می

هدف حرکت از آموزش  پردازد. آموزان و معلمان نیز از دیگر مواردی است که یونیسف به آنها می دیجیتال برای دانش
 فوری از راه دور یک روال ساختارمند آموزش از راه دور از جمله آموزش آنالین است.

ای  های آموزشی و یادیگری و بهزیستی، از جمله رشد حرفه با حمایت ها و محصوالت مرتبط پداگوژیک: فعالیت -0
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معلمان و آموزگاران، برنامۀ درسی و منابع مرتبط سنجش، رشد و توسعۀ منابع آموزشی و طراحی جامع پداگوژیک و 
های  بعد از برنامه ها )کالس درس، آموزش از راه دور ریزی، کاربرد و ارزیابی یادگیری در تمام محیط آموزشی برای برنامه

 درسی و غیره(.
های آموزشی و یادگیری، از جمله  های مرتبط با خلق و مدیریت و ارزیابی محیط سیاستگذاری و مدیریت: فعالیت -3

های کاربردی، سازماندهی توزیع آموزشی،  ریزی آموزشی، اصالح حمایت قوانین و مقررات، رشد سیاستگذاری، برنامه
 .بندی و همکاری بودجه

و دیگر محتواگرهای آموزشی و « الب اکسچنج»، «زوریخ»یونیسف بعد از این کار با همکاری دانشگاه تربیت معلم 
 اندازی کرده است.  های آموزشی راه ای تحت عنوان فعالیت فنی، برنامه

www.learnin.info 

مع و کیفی و شخصی و فرهنگی را های جا آموزان حمایت کرده و فرصت این برنامه درصدد است تا از معلمان و دانش
گر و سرشار از همکاری و مشارکت در اختیار آنان قرار دهد. ظرفیت معلمان و مدارس را  در یک محیط دیجیتال و حمایت

آوردن یادگیری ترکیبی و بهبود ظرفیت در طراحی آموزشی و  آموزان با فراهم برای پاسخگویی به نیازهای همۀ دانش
 ی فردی یادگیری براساس منابع یونیسف در زمینۀ آموزش کیفی و جامع و منابع باز باال ببرد.آوردن مسیرها فراهم
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